Titel van het project

De aanmaak van antilichaamfragmenten in lama's en alpaca's

Looptijd van het project

01/05/2018- 30/04/2023

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Immunisatie, lama/alpaca, nanobody

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

Ja

Translationeel of toegepast onderzoek

Ja

Reglementaire testen en routineproductie

Neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

Neen

Behoud van soorten

Neen

Hoger onderwijs of opleiding

Ja

Forensisch onderzoek

Neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

Neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Afhankelijk van het project worden specifieke eiwitten geselecteerd en
geïnjecteerd in cameliden (doorgaans worden lama’s en alpaca's
gekozen). Het gaat om dieren die speciaal voor deze toepassing
gehouden worden en waarvan de gezondheidstoestand gevolgd wordt.
Deze dieren maken antilichamen aan tegen deze specifieke eiwitten. De
'enkel domein antilichamen' zijn afgeleid van de 'zware keten
antilichamen', die van nature voorkomen bij kameelachtigen. Deze
klasse antilichamen is uniek en onderscheidt zich van de 'gewone
antilichamen' door de afwezigheid van de lichte keten. Het eiwit
bindende domein (VHH of Nanobody®) van deze antilichamen heeft een
unieke structuur en wordt verder gebruikt.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Door onderzoek en ontwikkeling van VHH's of Nanobodies® kunnen
belangrijke menselijke ziekten (o.a. thromboses, osteoporose, immuun
ziekten, kanker en ontstekingen) worden behandeld. Nanobodies® zijn
een nieuwe klasse van therapeutische eiwitten die afgeleid zijn van
antilichamen. Omwille van de kleine afmetingen, de unieke structuur en
de extreme stabiliteit, combineren Nanobodies® de voordelen van
'gewone' antilichaam therapeutica met essentiële eigenschappen van
kleine moleculen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Een schatting van ongeveer 175 lama's en alpaca's zal gebruikt worden
voor immunisaties

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

Ernstgraad licht tot soms matig (manken en zwelling thv
immunisatieplaats): De dieren worden geïmmuniseerd en op
regelmatige tijdstippen wordt bloed genomen om de antilichaam
respons na te gaan. Na immunisatie wordt bloed afgenomen waaruit de
eiwit bindende B-cellen geïsoleerd en aangerijkt worden. Tijdens en na
immunisaties en de laatste bloedcollectie worden de dieren
onderworpen aan een grondig veterinair onderzoek uitgevoerd door
een deskundig veearts.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De lama's en alpaca's worden na afloop van de proeven niet
geëuthanaseerd, maar worden overgebracht naar de postexperimentele
kudde, met een blijvende opvolging van hun gezondheid en waar ze
worden verzorgd tot aan hun overlijden. Vanaf 2017 is er ook een
adoptieprogramma gestart.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Nanobodies zijn afkomstig van 'zware keten antilichamen', aanwezig bij
diersoorten zoals de kameelachtigen. Een dierloze methode om een
immuunrespons te bekomen voor het opwekken van dergelijke
antilichamen is dus niet mogelijk.

Om het aantal gebruikte proefdieren te verminderen wensen we over
de mogelijkheid te beschikken lama's en alpaca's te hergebruiken voor
volgende immunisatie experimenten, na goedkeuring door de
behandelende dierenartsen en indien de gezondheidstoestand van het
dier optimaal is. Zowiezo wordt een interexperimentele periode van
minimaal 3 maanden gegarandeerd.
Nanobodies zijn afkomstig van 'zware keten antilichamen', aanwezig bij
diersoorten zoals de kameelachtigen. De lama's en alpaca's worden
geïmmuniseerd met een eiwit om dan zo dergelijke antilichamen op te
wekken tegen dit antigen.
Volgende maatregelen zijn genomen om ongemak te minimaliseren: de
nodige analgetica en anesthetica worden gebruikt indien nodig en
aandacht wordt besteed aan adequate groepshuisvesting en humane
eindpunten. De dieren in proef worden ook dagelijks opgevolgd om
onvoorziene ongemakken waar te nemen en eventueel tegen te gaan en
eveneens worden de dieren wekelijks geïnspecteerd en gecontroleerd
door een dierenarts.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Mesenchymale stamcellen geïsoleerd uit het perifere bloed van paarden
als potentiële behandeling van chronische tandvlees- en
mondslijmvliesontsteking bij katten

Looptijd van het project

12 or 24 weken per dier

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Kat-gingivostomatitis- stamcel- Xenogeen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Een chronische ontsteking van het mondslijmvlies en tandvlees is een
pijnlijke en lang aanslepende aandoening bij katten. De
voorkeursbehandeling bestaat momenteel uit het trekken van een
gedeelte of alle tanden. Helaas werkt deze behandeling niet bij 30% van
de katten. Indien de aandoening te erg wordt, worden de dieren vaak
geëuthanaseerd. Stamcellen zouden door hun immunomodulatoire
capaciteiten hiervoor een uitkomst kunnen bieden. Ze kunnen
potentieel de chronische ontstekingsrespons onderdrukken en genezing
bewerkstellingen. Daarom willen we nagaan of xenogene (van een
ander individu van een andere diersoort) stamcellen een veilige en
effectieve behandeling is voor deze aandoening.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Een chronische ontsteking van het mondslijmvlies en tandvlees is een
zeer pijnlijke aandoening in de mond waardoor de levenskwaliteit van
het dier afneemt en zelfs in een vergevorderd stadium reden is voor
euthanasie. De haalbaarheid nagaan van xenogene mesenchymale
stamcellen als een behandeling is een eerste stap naar het gebruik van
deze cellen om de levenskwaliteit van het dier te verbeteren. Bovendien
is deze aandoening bij katten ook een bekend diermodel voor
gelijkaardige aandoeningen bij de mens. Indien gunstige resultaten
bekomen worden, is deze studie ook de basis voor verder onderzoek
naar het gebruik van deze therapie voor mensen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

40 adulte katten

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van

Er kan een tijdelijke milde zwelling verwacht worden ter hoogte van de
injectieplaats van de stamcellen, eventueel kan er ook tijdelijk koorts
verwacht worden. Deze effecten zijn dus echter tijdelijk van aard en
wegen niet op tegen de mogelijkse genezing van de pijnlijke onsteking in
de mond. De katten blijven allemaal bij hun eigenaar
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deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Een chronische ontsteking van het mondslijmvlies en tandvlees bij
katten is een zeer complexe aandoening waarvan de oorzaak nog niet
volledig bekend is. Er bestaat geen dierloze methode die de ziekte
nabootst en die het dus in staat stelt om een behandeling te testen. Er
kan ook geen andere diersoort gebruikt worden daar de behandeling
voor katten bedoeld is en de andere diersoorten geen afdoende
extrapolatie toe laten.

Het aantal dieren is gebaseerd op gelijkaardige wetenschappelijke
studies, eigen ervaringen en statistische berekeningen.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Vermits we de haalbaarheid van xenogene stamcellen als behandeling
willen nagaan in katten, gebruiken we deze diersoort voor de studie.
Wanneer er radiografieën moeten genomen worden of als er een
biopsie van de mondlestels wordt genomen zullen de katten verdoofd
worden zodat ze hier geen hinder van ondervinden. De dieren zullen
gedurende de hele studieperiode goed opgevolgd worden en indien ze
teveel pijn/ongemak vertonen zullen gepaste maatregelen genomen
worden (bv vroegtijdig beeïndigen van de studie)

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Isolatie en het toedienen in het bloed van allogene en xenogene
mesenchymale stamcellen (MSC) bij paarden en honden.

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Hond - Paard - Stamcel - Isolatie- Intraveneus

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

ja

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Mesenchymale stamcellen (MSC) (stamcellen die kunnen differentiëren
in de verschillende celtypes van de mesodermale laag) zullen uit het
bloed en/of beenmerg van paarden en honden geïsoleerd worden voor
de productie van een stamcel gebaseerd product waarmee deze dieren
dan behandeld kunnen worden voor diverse aandoeningen. De
eigenschappen van deze stamcellen zullen in het labo onderzocht
worden en kweekmethoden worden (verder) verfijnd. De dieren zullen
ook allogene (van een andere individu van dezelfde diersoort) of
xenogene (van een ander individue van een andere diersoort MSC
intraveneus (in het bloed) toegediend krijgen en opgevolgd worden voor
nevenwerkingen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Door de MSC uit het bloed/beenmerg te isoleren kan in het labo een
stamcel gebaseerd product worden gemaakt waarmee de dieren
kunnen behandeld worden voor een bepaalde aandoening. Met deze
studie zal ook de veiligheid van het intraveneus toedienen van allogene
MSC worden nagegaan.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

40 adulte paarden en 85 jonge of adulte honden

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

Bij bloedafname ondervinden de dieren hier nauwelijks hinder van
naast een naaldenprik. Bij de honden zal er ook beenmerg worden
afgenomen. Dit gebeurt onder een algemene verdoving zodat de dieren
niets voelen van de procedure. Op basis van vorig onderzoek worden
geen nevenwerkingen verwacht bij het intraveneus toedienen van de
allogene en xenogene MSC.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

MSC kunnen enkel geïsoleerd worden uit het bloed/beenmerg van een
levend dier. De veiligheid van allogene en xenogene MSC bij het
inspuiten kan ook alleen worden nagegaan op levende dieren vermits
het volledig organisme van een levend dieren voorlopig nog niet kan
nagebootst worden in een labo.

Het aantal dieren opgegeven is een maximum. Als de isolatie van de
MSC vlot verloopt zullen er minder dieren gebruikt worden dan
beschreven. Dit valt op voorhand echter niet te voorspellen;

We willen MSC isoleren uit het bloed/beenmerg van paarden en
honden. Enkel deze dieren komen dan ook in aanmerking voor deze
studie. Om het ongemak tijdens de beenmerg afname bij de honden te
beperken zullen deze algemeen verdoofd worden zodat ze niets merken
van de procedure. Na het intraveneus toedienen van de MSC zullen de
dieren nauwlettend worden opgevolgd voor nevenwerkingen en
eventuele maatregelen (terugtrekken uit de studie, pijnstilling,
ontstekingsremmende middelen geven, of andere aangepaste
medicatie) zullen genomen indien zich nevenwerkingen voordoen.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

De lange termijn effecten van verlaagd ruw eiwitgehalte in voeder op
darmgezondheid in varkens

Looptijd van het project

Laatste fase van de dracht van de zeugen (6 weken) tot 26 weken
leeftijd. Dat zijn 32 weken in totaal.

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Eiwitvertering, microbiota, darmgezondheid, varkens, speendiarree,
antibioticagebruik verminderen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het doel van dit onderzoek is om de invloed van ruw eiwitgehaltes op
darmgezondheid van varkens beter te begrijpen. Een van de hypotheses
is dat verlaagd ruw eiwit in voeder zorgt voor een hogere mate van
efficiëntie van eiwitvertering. Een andere hypothese is dat het
maternale dieet invloed heeft op hoe haar biggen eiwitten in de darmen
verwerken. Daarbij wordt ook gezocht naar wat de invloed is van
verlaagd ruw eiwit op darmgezond en daarbij willen we de
samenstelling van en invloed op darmmicrobiota in kaart brengen. Dit
brengen we allemaal samen in een proef om zo min mogelijk dieren te
gebruiken, maar wat de proef tegelijkertijd ook complex maakt.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Door de effecten van eiwitgehaltes op darmgezondheid in detail te
onderzoeken en beter te begrijpen wat het effect op speendiarre is,
kunnen we het helpen verminderen en misschien wel voorkomen.
Speendiarree zorgt in biggen nog altijd voor een relatief hoog antibiotica
gebruik. Dus door speendiarree te verminderen kunnen we het
antibiotica gebruik verminderen. Daarbij komt ook nog dat door
eiwitgehaltes te verlagen in voeders, wordt waarschijnlijk de
stikstofuitstoot van de dieren ook verlaagd wat weer positieve gevolgen
voor het milieu heeft.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Drachtige zeugen vanaf 6 weken voor werpen. Dit zullen ongeveer 32-40
zeugen in totaal zijn (afhankelijk van bronstigheid en uitval). De hieruit
geboren biggen (384 tot 480 biggen; 32 (zeugen) x 12 (biggen) = 384
biggen of 40x12 = 480 biggen) zullen niet allemaal gebruikt worden.
Hiervan zullen 192 biggen gebruikt worden voor de voederproef (en
later opoffering) in de biggenbatterij (met vier verschillende
behandelingen), 32 biggen voor een intensieve proef in de
veteringskooien en 8 biggen zullen tijdens opgeofferd worden voor
darmen en andere organen. Dat zijn bij benadering 232 biggen. Van de
192 biggen voor de voederproef in de biggenbatterij zullen 96 biggen
aangehouden worden tot 26 weken leeftijd. De biggen die niet voor de
proef gebruikt worden, zullen op conventionele wijze afgemest worden.
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In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Bij alle dieren zal bloed en faeces genomen worden waardoor de dieren
korte stress ondervinden. Bij de zeugen in de kraamstal zal colostrum en
melk genomen worden met behulp van het inspuiten van oxytocine.
Hierdoor zullen de zeugen wat ongemak ondervinden. De biggen die in
de verteringskooien zitten zullen individueel gehuisvest zijn en zullen
daardoor ongerief ervaring. De dieren die opgeofferd worden zullen
eerst verdoofd worden voordat ze op correcte wijze euthanaseerd
worden om de darmen en zoveel als mogelijk andere organen eruit te
halen voor holistisch onderzoek. Hierdoor zullen ze stress ervaren tot
het moment van verdoving. Vooral vanwege de verteringskooien
schalen we deze proef in als ernstig ongerief.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Elke diersoort verschilt in de manier waarmee ze met nutriënten omgaat
en hoe de darmmicrobiotasamenstelling is. Als we adviezen willen
geven over varkensvoeders, moeten we dit met varkens uittesten.

Er wordt met een minimaal aantal dieren gewerkt om toch een effect te
kunnen waarnemen, op basis van onze ervaringen in vroegere proeven
en statistische berekeningen. Ook worden zo min mogelijk dieren
gebruikt om kosten te beperken. Met deze dierproef kunnen we zeker 3
jaar lang laboratoriumonderzoek doen en proberen we een completer
beeld van eiwitvertering te creëren.
De dieren worden zo goed mogelijk verzorgd. Ze hebben continue
voeder en vers water ter beschikking. Er hangt in elke kooi verrijking
waarmee ze kunnen spelen. De onderzoekers hebben ervaring met het
de handelingen die uitgevoerd moeten worden of vragen expert van
buitenaf om handelingen te laten zien om ze vervolgens zelf zo goed als
mogelijk uit te kunnen voeren. De dieren zullen altijd beoordeeld
worden op dat ze de proef uit kunnen voeren en dat ze zo min mogelijk
ongemak ervaren

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Vleeskippenverteringsonderzoek van twee fytase producten

Looptijd van het project

12 dagen

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

vleeskippen, vertering, fytase

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

Neen

Translationeel of toegepast onderzoek

Ja

Reglementaire testen en routineproductie

Neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

Neen

Behoud van soorten

Neen

Hoger onderwijs of opleiding

Neen

Forensisch onderzoek

Neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

Neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

De verteringsefficiëntie van fosfor, calcium en fytaat wordt getest bij
vleeskippen na het afzonderlijk toevoegen van twee soorten fytasen in
een pelletvoeder

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Indien de verteringsefficiëntie verbeterd is door toevoeging van een van
de te testen fytasen, kunnen lagere hoeveelheden Ca en P toegevoegd
worden aan het voeder en is er minder verlies naar het milieu
(economische en ecologische relevantie). Het gebruik van fytasen is
reeds gekend, maar het is belangrijk nieuwe fytasen te testen ter
bevestiging, en het gebruik van de fytasen ook te testen in een
pelletvoeder, en bevestigd te zien dat een verhoging van de doses ook
de vertering bevordert.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Vleeskippen, Ross 308, mannelijk, 160

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Het verwacht niveau van ongemak is: licht. Tijdens de eigenlijke periode
van de verteringsproef (12 dagen in totaal) is het mogelijk dat
vleeskippen een beperkte hinder ondervinden door stress die ze ervaren
in de verteringseenheden. Doordat deze dieren beperkt zijn in het
bewegen in deze kleine ruimtes, kunnen deze als dieronvriendelijk
aanzien worden. Er zullen ook twee korte voederdeprivaties
plaatsvinden voor de exacte bepaling van de totale mest/voeder
verhouding.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

Alternatieve dierloze methoden voor dit diersoorspecifiek
verteringsproef bij vleeskippen zijn momenteel nog niet beschikbaar.

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Er wordt steeds gekeken naar een goede balans tussen een minimum
aantal dieren en toch een voldoende aantal dieren om statistisch
aanvaardbare verschillen te kunnen aantonen. Het bepalen van aantal
herhalingen en dieren werd gedaan op basis van voorgaande
verteringsproeven.
De bedoeling is om de twee fytase producten afzonderlijk te gebruiken
in vleeskippenvoeder, en om de verteringsefficiëntie vooraf te bepalen
is een in vivo studie met vleeskippen wel vereist. Er worden
maatregelen genomen: elke dag wordt er twee maal controle gedaan en
de dieren worden alleen tijdens de eigenlijke proef in de
verteringseenheden gehouden. Voor en na het proef zitten ze op een
strooisellaag zodat er het natuurlijk gedrag ontwikkeld wordt. De
bedrijfsarts wordt op de hoogte gebracht bij geval van ongemak, en een
dier in kwestie wordt onmiddelijk uit het proef gehaald.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

JongLeven: Levensproductie van melkvee verbeteren door een
optimalisatie van de voeding en het management van jongvee in
Vlaanderen: WP2a: focus op biest en ruwvoedervertrekking rond
spenen

Looptijd van het project

18 maand

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Kalf, biest, spenen, maïskuil, pensontwikkeling

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

De algemene doelstelling is het verbeteren van de jongvee opfok van
Holstein kalveren. De eerste doelstelling is meer kennis opbouw over
bestanddelen in biest die bijdragen tot het verwerven van de passieve
immuniteit. De tweede doelstelling is het bepalen van de ideale leeftijd
van een kalf om te starten met maïskuilvoer. Hierbij zal de invloed van
maïskuil op de dierprestaties en op de ontwikkeling van de pens
onderzocht worden.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Doelstelling 1: Via dit onderzoek willen we de biestvoorziening op
praktijkbedrijven verder optimaliseren door een betere kennisopbouw
van de bestanddelen aanwezig in biest en hun effect op de immuniteit
van het kalf.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Doelstelling 1: 75 Holsteinkalveren (60 vaars en 15 stier) en 55 Belgisch
witblauwe kalveren (40 vaars en 15 stier). Doelstelling 2: 75 Holstein
kalveren (60 vaars en 15 stier) en Belgisch witblauwe kalveren (40
vaars). De Holstein en BWB vaarskalveren en stierkalveren zijn dezelfde
dieren voor beide doelstellingen.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

De dieren zullen tot 16 weken individueel gehuisvest worden om
opvolging van individuele voederopnames mogelijk te maken. Daarnaast
zal een bloedstaal genomen worden tussen dag 3-5 en rond 16 weken
leeftijd. Daarnaast worden pensstalen genomen via een orale sonde op
4 weken, 8 weken en 16 weken leeftijd. Deze staannames kunnen lichte
ongemakken geven. De vaarskalveren blijven na de proef deel uitmaken
van de ILVO melkvee kudden. De stierkalveren zullen op 16 weken

Doelstelling 2: Op basis van deze onderzoeksresultaten willen we de
melkveehouder kunnen adviseren over het ideale momenten om te
starten met het voeren van maïskuil aan kalveren. Effecten op
kalvergezondheid maar ook op voederefficiëntie en latere
levensproductie worden hiertoe opgevolgd.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

geëuthanaseerd worden voor diepgaand onderzoek naar
pensontwikkeling en darmgezondheid.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Doelstelling 1: Dit onderzoek gaat over het effect van de
biestsamenstelling op de overdracht van passieve immuniteit van
Holstein koeien naar hun kalveren. Dit onderzoek kan niet gebeuren bij
een andere diersoort of bij een ander runderras. Bij uitbreiding van dit
onderzoek willen we ook nagaan of er rasspecifieke invloeden door een
vergelijkende studie naar colostrum samenstelling bij Holstein en BWB.
Doelstelling 2: Melkveehouders en vleesveehouders hebben vragen
over het ideale moment om te starten met kuilvoeders tijdens de
jongvee opfok. Bijgevolg wordt deze proef dus uitgevoerd met Holstein
en BWB kalveren.
Doelstelling 1: Power calculatie voor aanvang van de proef is niet
mogelijk wegens onvoldoende beschikbare informatie. Bij het
analyseren van de resultaten zal een post-hoc power calculatie
uitgevoerd worden.
Doelstelling 2: Op basis van voorafgaande kalverproeven aan ILVO en op
basis van een meta-analyse door Imani et al. (2017) wordt uitgegaan van
20 vrouwelijke kalveren per groep en 5 mannelijke kalveren per groep.
Uit deze meta-analyse bleek dat gemiddeld 6 à 24 kalveren per
behandelgroep gebruikt.
Idem vraag 1. Tijdens de periode van individuele huisvesting hebben de
dieren steeds visueel contact met elkaar. De bloed-, mest- en
pensstaalnames gebeuren door ervaren proefmedewerkers zodat dit zo
vlot en pijnloos mogelijk kan gebeuren. Bij pensstaalnames maakt men
gebruik van een speciale plastic sonde, aangepast aan de grootte van
het kalf. Na de staalnames worden de dieren nauwkeurig opgevolgd
door de dierverzorgers en krijgen ze indien nodig pijnstilling of
verzorging door een dierenarts.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

12

Titel van het project

Effect van ammonium- en nitraatconcentraties op de groeiprestaties
van Lota lota

Looptijd van het project

maart - september 2018

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

RAS, Lota lota, nitraat, ammonium, groeiprestaties

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

De zoetwaterkabeljauw (Lota lota) heeft in België potentieel als
consumptievis. In Vlaanderen starten momenteel drie kwekers met de
teelt in recirculatiesystemen (RAS). In RAS accumuleren ammonium en
nitraat in het kweekwater. Deze stoffen kunnen de groeiprestaties en
het welzijn van de vissen in het gedrang brengen. De grenswaarden zijn
voor L. lota nog niet gekend. In dit project gaan we op zoek naar de "No
Observed Effect Concentration" (NOEC) voor ammonium en nitraat in de
teelt van L. lota. Deze kennis is noodzakelijk om de teelt, het
waterverbruik en de dimensionering van kweeksystemen te
optimaliseren.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Door de "No Observed Effect Concentration" voor ammonium en nitraat
in het kweekwater te bepalen, achterhalen we de maximale
concentratie aan stikstofverbindingen die de zoetwaterkabeljauw (Lota
lota) tolereert. Met deze kennis kunnen kwekers hun kweek- en
filterinstallaties optimaal dimensioneren en benutten. Dit moet leiden
tot een efficiëntere productie, met en een minimaal water- en
energieverbruik en een optimale groei en verzekerd welzijn van de
vissen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Zoetwaterkabeljauw (Lota lota), 2 x 540 dieren (= 2 proeven)

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

We verwachten een lichte ernstgraad. Verhoogde ammonium- en
nitraatconcentraties zullen mogelijk leiden tot een verminderde
voedselopname en groeisnelheid. Indien in een behandeling een
abnormaal lage voederopname wordt vastgesteld, zal de
desbetreffende behandeling worden stopgezet. Na afloop van de proef
worden alle vissen geëuthanaseerd d.m.v. een overdosis anesthaesie.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De invloed die ammonium- en nitraatconcentraties hebben op de
groeprestaties van vissen, is zeer soortafhankelijk. Daarom moet dit
onderzoek specifiek worden uitgevoerd op zoetwaterkabeljauw. Er is
geen alternatieve methode bekend voor het bepalen van de tolerantie
tegenover ammonium- en nitraatconcentraties bij vissen.

Om praktijkrelevante resultaten te bekomen, willen we deze proef
uitvoeren aan een bezettingsdichtheid die aanleunt bij gangbare
kweekdensiteiten in de commerciële teelt. Er werd geopteerd voor een
proefopstelling met kleine aquaria (48 liter), zodat met een beperkt
aantal proefdieren een relevante kweekdensiteit verkregen wordt. We
berekenden dat in deze proefopstelling een totaal van 540 dieren nodig
is per experiment om een statistisch significant effect van de
behandeling op de groeiprestaties te kunnen vaststellen.
We willen het effect van ammonium en nitraat op de groeiprestaties
van zoetwaterkabeljauw achterhalen. Omdat de tolerantie tegenover
deze stoffen sterk soortafhankelijk is, kan voor dit onderzoek enkel de
doelsoort zelf worden gebruikt.
Bij de driewekelijkse wegingen worden de vissen verdoofd met
benzocaïne. Dit om stress te reduceren tijdens het netten, meten en
wegen. De vissen worden dagelijks geobserveerd. Indien een
behandeling zou leiden tot een abnormaal verminderde
voedselopname, zal de desbetreffende behandeling worden stopgezet.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Effect van fytase op de prestaties, botmineralisatie, calcium- en
fosforbalans bij vleesvarkens

Looptijd van het project

15/05/2018 tot 14/09/2018 (18 weken)

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

fytase, fosfor, calcium, vleesvarkens

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

In dit project willen we evalueren wat het effect is van twee
verschillende fytases op de prestaties, de botmineralisatie en de
calcium- en fosforverteerbaarheid bij vleesvarkens. Fytases zijn
enzymen die de beschikbaarheid van fosfor uit fytaat verhogen voor het
dier, waardoor minder mineraal fosfaat in het voeder moet worden
toegevoegd.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Fosfor is een onmisbaar element voor varkens, onder meer voor de
vorming van beenderen en spieren. Een adequaat aanbod via het
voeder is dus essentieel voor een optimale productie, gezondheid en
welzijn van het dier. Een overmaat resulteert echter in een hoge fosfaatuitscheiding via de mest en een daarmee gepaard gaande belasting voor
het milieu. Het gebruik van fytase is een belangrijke strategie om deze
uitscheiding te kunnen verminderen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Er zullen 60 vleesvarkens worden gebruikt voor het opvolgen van de
groeiprestaties, waarvan 24 dieren zullen aangehouden worden op
verteringskooien om de verteerbaarheid en botkwaliteit te kunnen
onderzoeken.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Om de mest en urine per dier te kunnen opvangen, dienen de 24 dieren
individueel gehuisvest te worden op verteringskooien, waardoor ze
stress zullen ondervinden. Er zullen in totaal ook 15 dieren een voeder
krijgen met een te laag fosforgehalte (negatieve controle), met
mogelijke pootproblemen tot gevolg.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Deze proef kadert in een registratieprocedure voor een fytase bij
vleesvarkens. Het is dus noodzakelijk om vleesvarkens te gebruiken om
aan te tonen dat dit enzym werkzaam is bij deze dieren.

Ervaring uit voorgaande proeven leert ons dat we met een minimaal
aantal van 6 dieren per behandeling een betrouwbare inschatting
kunnen maken van de verteerbaarheid en met een minimaal aantal van
5 hokken per behandeling een betrouwbare inschatting van de
prestaties.
De effectiviteit van het nieuwe fytase moet worden aangetoond binnen
de diercategorie (soort + gewichtsklasse) waarvoor het bedoeld is.
Dagelijks word gecontroleerd of de dieren ongemak ervaren. Als een
dier ziek zou zijn of fysiek ongemak zou ondervinden zal onmiddellijk
actie worden ondernomen. Rubberen balletjes in de hokken en
bijtcilinders in de verteringskooien worden gegeven als verrijking.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Evaluatie van Levucell SC, een additief met levende gist Saccharomyces
cerevisiae, als voederadditief voor lacterend melkvee

Looptijd van het project

16 weken

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

maiskuil, kuiladditief, BWB, voederopname, groei

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Deze proef kadert in een contractonderzoek voor de firma Lallemand
Animal Nutrition naar het gebruik van het voederadditief Levucell SC, op
basis van levende gisten. Het doel van deze dierproef is het effect van
Levucell op enerzijds de voederefficiëntie en de melkproductie en
anderzijds (her)kauwactiviteit, mestsamenstelling en gezondheid te
onderzoeken. Aan de hand van deze parameters wil de firma een
completer beeld krijgen van de mogelijke effecten van levende gisten bij
lacterend melkvee.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Een verbeterde voederefficiëntie kan economisch winstgevend zijn voor
de veehouder. Wanneer het ruwvoeder beter benut wordt door het
gebruik van de levende gisten kan dit een positief effect hebben op de
melkproductie en moet mogelijk minder krachtvoer aangekocht worden
waardoor de voederkost gedrukt kan worden. Daarnaast kunnen de
levende gisten zorgen voor een betere penswerking, wat een gunstig
effect kan hebben op de diergezondheid en de dierprestaties.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

30 lacterende Holstein koeien of vaarzen: 15 controle dieren en 15
behandelde dieren

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Op basis van een literatuuronderzoek en op basis van de resultaten van
een voederproef met een vergelijkbaar kuiladditief uitgevoerd met
melkvee op ILVO dier, worden geen negatieve gevolgen voor de dieren
verwacht door de voederproef of ten gevolge van het kuiladditief. Om
de individuele voederopname te registeren zullen de dieren gedurende
3 maand aangebonden worden in een bindstal. De dieren zullen naast
elkaar aangebonden staan en visueel contact is mogelijk. Het aanbinden
kan mogelijk een hoger risico op pootproblemen met zich meebrengen.
De ernst van de effecten worden als licht ingeschat. Na de proef blijven
de dieren deel uitmaken van de ILVO vleesvee kudde.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

In deze proef wil de opdrachtgeven van het effect van levende gisten op
de voederefficiëntie, de melkproductie en melksamenstelling, de
(her)kauwactiviteit en de gezondheid van lacterend melkvee
onderzoeken. Dit onderzoek kan bijgevolg niet uitgevoerd worden via
een alternatieve methode zonder proefdieren.

Het aantal dieren is berekend via een statistische power analyse op
basis van resultaten uit vergelijkbare dierproeven. Daarnaast werden
ook practische aspecten zoals de capaciteit van de stal en het aantal
beschikbare proefdieren mee in acht genomen.

De firma is specifiek geïnteresseerd in de effecten Levucell bij lacterend
melkvee. Dit kan enkel getest worden via een dierproef met de
betreffende diersoort en ras. Om mestsamenstelling te onderzoeken
zullen rectale meststalen genomen worden. Dit kan onrust of ongemak
geven. Daarom worden deze meststaalnames beperkt tot 1x per maand
bij telkens 14 dieren. De herkauwactiviteit wordt gemeten met
Rumiwatch halsbanden die lichte hinder of irritatie kunnen geven.
Daarom worden deze metingen beperkt tot 2 opeenvolgende weken.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Effect van een laag- of hoogenergetisch voeder tijdens de laatste fase
van de afmest op de groei, karkas- en vleeskwaliteit bij
immunocastraten, bargen in vergelijking met gelten en intacte beren.

Looptijd van het project

08/05/2018-31/12/2018

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Vleeskwaliteit, effectiviteit, voeder, immunocastraten, groei

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Deze proef heeft als doel om 1) meer inzicht te krijgen in de effectiviteit
van immunocastratie 2) het verschil in groei, voederopname
karkaskwalitetie en vleeskwaliteit te bepalen tussen een voeder met
een hoge en één met een lage energie-inhoud,

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Door inzicht in de effectiviteit van immunocastratie kan dit alternatief in
Europa een bredere ingang vinden als meer diervriendelijk alternatief
tegenover chirurgische castratie. De voeding van de immunocastraten
kan ook nog verder geoptimaliseerd worden.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

96 immunocastraten waarbij op 4 tijdstippen bloed wordt afgenomen,

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De verwachte graad van ernst tijdens de bloedafname is licht.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

In deze proef wordt gekeken naar de immuniteitsopbouw van
vleesvarkens tegenover het GnRH vaccin. Dit kan op geen andere manier
gebeuren dan in levende varkens.

Uit de statistische analyse is gebleken dat het aantal gebruikte dieren
een goed compomis is om met een minimum aan dieren toch een
relevant verschil aan te tonen tussen de voeders

We willen de immuniteitsopbouw in het plasma van de mannelijke
varkens bekijken. Dit kan enkel geëvalueerd worden aan de hand van de
responsen van varkens zelf. De dieren worden zo weinig mogelijk
gemanipuleerd. De onderzoekers hebben ervaring met bloedafname bij
varkens, zodat de duur tot een minimum wordt beperkt.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Effect van 25-OH-vitD3 op de prestaties, tibia as gehalte en breuksterkte
en vit D3 bloedlevel bij vleeskuikens

Looptijd van het project

17 dagen

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

vleeskuikens, vitamine D3, 1,25-OH vit D3

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het doel is om gezondere vleeskuikens (pootgezondheid) te bekomen
en dit in combinatie met reductie van P excretie. Daarom zijn 1,25 OH
vit D3 ontwikkeld. Het doel is nagaan of deze metabolieten vit D3
kunnen vervangen en efficiënter zijn en in welke mate een verdere Ca
en P verlaging haalbaar is.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Met deze proef willen we enerzijds nagaan in welke mate verdere
reductie van P en Ca opgevangen kan worden door het vervangen van
vit D3 door 1,25-OH vit D3. Het doel is enerzijds nagaan of er een
efficientere benutting is van Ca en P door vit D3 te vervangen door 1,25OH vit D3 en of dit gepaard kan gaan met een lager Ca en P gehalte in
het voeder.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

mannelijke vleeskuikens ROSS 308, 112 lichte ernst

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Lichte ernst: bloedafname bij 112 vleeskuikens op d17

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Om na te gaan wat de mogelijke effecten zijn van het vervangen van vit
D3 door 1,25 OH-vit D3 op de performantie en botkwaltieit bij
vleeskuikens moeten in vivo testen uitgevoerd worden.

De keuze van het aantal herhalingen/dieren in deze proef is gebaseerd
op enerzijds een aanbevolen bezettingsdichtheid conform de gangbare
bezetting op de vleeskuikenbedrijven. Het aantal is bovendien
gebaseerd op basis van vorige proeven uitgevoerd op de
onderzoekseenheid.
De additieven zijn onder meer ontwikkeld voor vleeskuikens, daarom
moet nagegaan worden wat het effect in vivo is bij deze dieren. De
dieren worden niet gehuisvest conform de normen van proefdieren:
praktijkbezetting en wordt op d17 van een aantal dieren bloed
genomen. Verder wordt een 2-dagelijkse controle uitgevoerd. Indien
een dier mogelijk ongemak ervaart omwille van ziekte of verwondingen,
dan wordt de bedrijfsdierenarts gecontacteerd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Effect van aminozuursupplementatie op de groeiprestaties en
gezondheid van biggen

Looptijd van het project

5 weken

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

big, aminozuren, gezondheid

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

In dit onderzoek willen we nagaan of we de groei en gezondheid van pas
gespeende biggen kunnen verbeteren door specifieke aminozuren toe
te voegen aan het voeder

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Met dit project helpen we de varkensvoeders te optimaliseren, zodat de
dieren efficiënt en gezond kunnen groeien met zo weinig mogelijk
gebruik van antibiotica

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

432 biggen, waarbij van 72 biggen 3x bloed wordt genomen en waarbij
72 dieren gedood worden nadat ze verdoofd werden

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De 72 biggen waarvan bloed genomen wordt zullen kortstondig stress
ondervinden door deze handeling. De dieren die gedood worden zullen
in het hok verdoofd worden en dus minimale stres ondervinden.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Elke diersoort verschil in de manier waarmee ze met nutriënten omgaat.
Als we adviezen willen geven naar varkensvoeders moeten we dt met
varkens uittesten.

Er wordt met een minimaal aantal dieren gewerkt om toch een effect te
kunnen waarnemen, op basis van onze ervaringen in vroegere proeven.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De dieren worden zo goed mogelijk verzorgd. Ze hebben conntinu
voeder en vers water ter beschikking. Er hangen kettingen waarmee ze
kunnen spelen. De onderzoekers hebben ervaring met het nemen van
bloed bij deze dieren, zodat de bloedname snel en met minimaal
ongemak kan verlopen

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Effect of sweet chestnut wood tannins on laying hen metabolism and
health status

Looptijd van het project

2 keer 12 dagen (leeftijd van 34 weken en 64 weken)

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

leghennen, tanninen, metabolisme

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

Ja

Translationeel of toegepast onderzoek

Neen

Reglementaire testen en routineproductie

Neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

Neen

Behoud van soorten

Neen

Hoger onderwijs of opleiding

Neen

Forensisch onderzoek

Neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

Neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Deze dierproef kadert in het O&O project: “Chestnut tannins in poultry
diets – an effective way to improve poultry performance and gut
health?” Het doel van dit project is om door middel van
wetenschappelijk onderzoek een antwoord te vinden op volgende
vraagen: 1) wat zijn de factoren die het effect van kastanje tanninen
bepalen voor pluimvee, 2) hoe wordt het puimvee metabolisme
beïnvloed door kastanje tanninen en 3) kunnen kastanje tanninen de
prestaties van pluimvee verbeteren. Het concrete doel van deze proef is
het bepalen van de voeder factoren die het effect van kastanje tanninen
beïnvloeden bij leghennen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Met de resultaten van dit project zal enerzijds het werkingsmechanisme
van kastanje tanninen ontrafeld worden. Met de resultaten van dit
project zal men tanninen in functie van de aangewende grondstoffen
meer specifiek kunnen supplementeren aan pluimveevoeders zodat
men een optimale werking bekomt wat de gezondheid en prestaties van
de leghennen ten goede komt.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Leghennen Lohmann Brown, vrouwelijk, 108

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

Licht : Huisvesting van 1 dier /verteringseenheid gedurende beperkte
tijd (max. 12 dagen)
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

Dit kastanje tannine is ontwikkeld voor pluimvee, in welke mate deze
kastanje tanninen interageren met de nutriënten en darmmicrobiota en
wat de weerslag is op de prestaties van de dieren kan enkel in vivo
bepaald worden bij leghennen.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

De keuze van het aantal herhalingen/dieren in deze proef is gebaseerd
op de werkwijze die gehanteerd wordt bij verteringsonderzoek

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

Het aantal is bovendien gebaseerd op gebruikelijke aantallen die terug
te vinden zijn in de literatuur en op basis van vorige proeven

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)

Het kastanje tannine is ontwikkeld voor leghennen, daarom moet
nagegaan worden wat het effect in vivo is bij deze dieren. De dieren
worden gehuisvest conform de normen van proefdieren. Verder wordt
een 2dagelijkse controle uitgevoerd mbt. voeder- en watervoorziening
en het stalklimaat. Indien een dier mogelijk ongemak ervaart omwille
van ziekte, verwondingen dan wordt de bedrijfsdierenarts
gecontacteerd.

Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.
Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Impact van elektrische stimulatie op verschillende zeedieren in de
context van pulskorren

Looptijd van het project

augustus 2018 - augustus 2020

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

elektrische puls stimulatie, neveneffecten, letsels, gedrag, pulsvisserij

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

ja

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het doel van de studies binnen deze aanvraag is om gedragsreacties op
elektrische velden te meten en te bepalen of interne schade optreed en
of de overleving wordt beïnvloed als gevolg van een blootstelling aan
elektrische pulsen zoals gebruikt in de pulsvisserij op tong in de
Noordzee. Samen met de reeds beschikbare data uit voorgaande
experimenten zal deze kennis gebruikt worden om een algemeen
mechanistisch model opstellen om vangstselectiviteit en schade te
voorspellen. Deze info zal gebruikt worden om mogelijke neveneffecten
te gaan beperken en op die manier te streven naar een (puls)visserij op
tong met minder bijvangsten en nadelige gevolgen voor het
ecosysteem. Dit onderzoek naar de effecten van pulsvisserij is nodig
omdat het overgrote deel van de Nederlandse platvisserij is overgestapt
van vissen met wekkerkettingen naar vistuigen met elektrische pulsen
om de doelsoort, voornamelijk tong, uit de bodem op te jagen. Dit heeft
grote voordelen, voor visser (minder brandstofverbruik, betere vangsten
en betere viskwaliteit), milieu en ecosysteem (minder bodemimpact en
bijvangst). Er zijn echter ook zorgen over de effecten van elektrische
pulsen op (ondermaatse) vissen en ongewervelden, zeker nadat
vastgesteld werd dat deze elektrische pulsen ruggengraatbreuken
konden veroorzaken bij kabeljauw. Ter ondersteuning van een
wetenschappelijk verantwoorde keuze om elektrisch vissen wel/niet toe
te laten heeft het Nederlandse ministerie van Economische Zaken het
onderzoeksprogramma “Impact Assessment Pulse Fishery” (IAPF)
gestart (dit valt nu binnen het ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit). Binnen het IAPF onderzoekt dit deelproject de
effecten van elektrische pulsen op zeedieren waarbij een deel van
experimenten in België uitgevoerd worden omwille van logistieke en
praktische redenen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit

Op dit moment is pus het gebruik van elektriciteit als visserijtechniek
eigenlijk verboden in Europa, al kregen een honderdtal schepen de
voorbije jaren op de Zuidelijke Noordzee een tijdelijke ontheffing van
Europa om er mee aan de slag te gaan. Ondanks de duidelijke voordelen
op vlak van brandstofbesparing, bodemcontact en bijvangst zijn er
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project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

echter nog veel vragen, in het bijzonder betreffende mogelijke
schadelijke neven-effecten zoals vastgesteld bij kabeljauw. Alvorens
Europa deze techniek verder wil vrijgeven, of niet, voor de gehele
visserij, is meer kennis vereist van deze fenomenen en een beter begrip
van wat de mogelijke lange termijn impact van deze technologie kan
zijn. Het uiteindelijke doel van onderzoek naar elektrische pulsen en
pulsvisserij is dus om vanuit een voorzorgsprincipe uit te sluiten dat
deze (ongemerkt) een negatieve impact zou hebben op de fauna die er
aan blootgesteld wordt en zo het ecosysteem en de visserij op lange
termijn zou bedreigen.
De voorgestelde experimenten omvatten de gedragsresponsies van
dieren op elektrische pulsen en mogelijke schadelijke effecten op de
wervelkolom als gevolg van blootstelling aan elektrische pulsen. Hierbij
houden we rekening met sterkte en vorm van de elektrische velden, de
gevoeligheid van vissen en andere factoren die de kans op schade door
pulsen bepalen. Gelijkaardige proeven met andere soorten worden
uitgevoerd aan de Wageningen Universiteit in Nederland en al deze
proeven zijn complementair met studies die in voorgaande jaren
werden uitgevoerd in België en Nederland. De resultaten zullen
uiteindelijk gebundeld worden met de bedoeling om te komen tot een
voorspellend mechanistisch model van de effecten van elektrische
pulsen op mariene organismen. Dit model betreffende de effecten van
elektrische pulsen op marine dieren zal in een volgende fase ook dienen
als invoer voor een algemeen, opgeschaald model dat de
overgangseffecten naar pulsvisserij beschrijft op Noordzeeniveau.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Het onderzoek omvat verschillende diersoorten die vaak voorkomen als
bijvangst in de pulsvisserij op tong (poon, rog, haai) of waarvan we
weten dat ze aanwezig zijn op de visgronden maar na blootstelling
ontsnappen door de mazen van het net (smelt en zandspiering). Bij elke
proef zal het minimaal aantal dieren gebruikt worden om tot een
betrouwbaar resultaat te komen. Er zullen maximaal 125 ponen naar de
onderzoeksfaciliteiten getransporteerd worden. Hiervan zullen er
maximaal 80 blootgesteld worden in de proeven en 20 dieren zullen
dienen als controle. De eventuele andere vissen zullen terug worden
vrijgelaten op zee. Deze extra dieren zijn nodig omdat aanzienlijke
sterfte kan optreden als resultaat van het vangstproces (zoals schade,
drukverschillen, stress, temperatuurverschillen,...), het transport en de
aanpassing aan het leven in gevangenschap. Om dezelfde reden zullen
130 smelt (of zandspiering) gevangen worden waarvan eveneens
maximaal 80 dieren zullen worden blootgesteld aan een elektrische
puls. Voor de gedragsproef waarbij bepaald zal worden wat de minimale
pulssterkte is die wordt waargenomen door de dieren zullen 50
hondshaaien en 55 stekelroggen verzameld worden, waarvan er telkens
maximaal 45 zullen worden blootgesteld. Tevens zullen maximaal 45 van
de verzamelde ponen in dit experiment gebruikt worden. Een deel van
deze dieren zal daarna, mits geen afwijkingen in gedrag worden
geobserveerd, in de maximale blootstellingsproef worden gebruikt.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?

Voor gedragsobservaties worden vissen aan elektrische pulsen
blootgesteld die ze niet of net wel kunnen voelen. Dit levert naar
verwachting slechts minimaal ongerief op De vissen zwemmen namelijk
vrij rond in een bak en krijgen geregeld drempelwaardepulsen die
stapsgewijs aangeboden worden in kleine stapjes zodat de dieren
slechts aan alleen laagdrempelige pulsen worden blootgesteld.
Voor de metingen naar interne schade en overleving worden de vissen
in een electrisch veld gebracht met eigenlijkschappen zoals een tongpuls
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Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

wordt gebruikt door vissers. Dit is in zee een zeer korte blootstelling
(maximaal 2s) maar in het laboratorium houden wij 5s aan om een
maximaal hoge blootstelling te simuleren (i.e. worst case scenario). Dit
zal voor de meeste dieren slechts licht tot matige ongemak zal
veroorzaken, maar bij 0-10% mogelijk tot een fysiek letsel leiden wat
ernstige graad van ongemak zou zijn. Daarom zal een dier onmiddelijk
geeuthanaseerd worden in het geval het een verminderde mobiliteit of
eetlust, lusteloosheid, zichtbare bloedingen, ...vertoont.
Waar mogelijk kunnen dieren afkomstig uit de gedragsproef ingezet
worden voor de proef naar interne schade en overleving. Deze
mogelijkheden worden ingeschat aan de hand van mogelijke
experimentele interacties, eventuele acccumulatie van ongerief en
beschikbaarheid van dieren.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)

- Doordat het effect van pulsen op dieren afhangt van de complete
lichaamsbouw en -samenstelling en het natuurlijk gedrag is het gebruik
van dieren uit het wild onvermijdelijk.
- Door modelbenadering wordt maximaal gebruik gemaakt van
dierproefalternatieven, maar de parameters moeten op metingen zijn
gebaseerd.
De gedragsexperimenten betreffen metingen aan een beperkt aantal
individuen. Deze metingen zijn niet invasief maar mogelijk wel
belastend. Door optimale meetprotocollen te gebruiken wordt het
aantal metingen om tot een drempelgevoeligheid te komen
geminimaliseerd. De experimenten zijn noodzakelijk om
gedragseffecten in de modellen op te kunnen nemen. Daarnaast laten
bemonsteringen op commerciële pulsvaartuigen zien dat sommige
gevangen ponen en smelten interne afwijkingen/letsels vertonen. Het is
echter onduidelijk of die veroorzaakt zijn door de elektrisch
geïnduceerde krampreactie of een andere oorsprong hebben. De 4e en
5e proef met poon en smelt of zandspiering hebben als doel een 'worst
case' elektrische puls blootstelling te simuleren teneinde te bevestigen
of geobserveerde letsels in de preliminaire gegevens vanuit de
vlootbemonstering effectief een gevolg zijn van de elektrische stimulus.
Om zeker te zijn dat deze proeven hierover uitsluitsel geven, is het nodig
om voldoende dieren bloot te stellen. Daarom wordt een aantal van 6080 vissen vooropgesteld. In het geval dat tijdens de eerste
blootstellingen reeds blijkt dat er in de worst case' blootstelling veel
meer dieren een letsel oplopen zal dit aantal verlaagd worden. In het
geval van poon zullen zoveel mogelijk dieren hergebruikt worden uit de
voorgaande gedragsstudie om zo het aantal dieren te vemrinderen. Dit
zal afhangen van de conditie van de dieren en de logistieke
haalbaarheid.
'De keuze voor de diersoorten is gebaseerd op het Noordzeeecosysteem en pulsvistuig-interactie. Daarnaast spelen ook de
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Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

beschikbaarheid en huisvestingsmogelijkheid hierbij een grote rol. In de
gedragsexperimenten worden soorten gebruikt die wel en niet
beschikken over het zintuigelijke vermogen om elektrische velden te
kunnen waarnemen. Voor de blootstelingsexperiment worden dieren
gebruikt van visfamilies die nog niet eerder in
laboratiumomstandigheden zijn onderzocht in de context van interne
schade en overleving na elektrische puls blootstelling. Op die manier
garanderen de resultaten maximale complementariteit met vorige
proeven zonder het risico te lopen dat soort-specifieke letsels of
gevoeligheden voor elektrische stimulatie over het hoofd gezien zouden
worden. Ten allen tijden worden humane eindpunten gehanteerd om
eventueel onnodig lijden te voorkomen.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

Met geavanceerde meetopstellingen en laboratoriumproeven wordt zo
veel mogelijk informatie per dier verkregen. Door deze gegevens te
koppelen aan een model levert dit extra voorspellende waarde. Voor de
gedragsproef zal gezocht worden naar de drempelwaarde en zal geen
sterkere intensiteit gebruikt worden eens de vis voor een bepaalde
parameter en positie een reactie vertoond heeft. Dit garandeert dat de
stimuli tijdens deze proef net boven de waarneembare grens zullen
liggen en dus minimaal ongemak zullen veroorzaken. Tijdens de studie
naar letsels zal de vis steeds voldoende tijd krijgen om tot rust te komen
in de blootstellingstank en zo min mogelijk gemanipuleerd worden om
zo bijkomstige stress te verminderen. In het geval het dier na
blootstelling abnormaal zwemgedrag of uitwendige letsels vertoont zal
deze onmiddelijk geëuthanaseerd worden teneinde onnodige pijn te
vermijden.
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Titel van het project

Vitaliteits-en overlevingsonderzoek van roggen

Looptijd van het project

2017-2020

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

aanlandingsplicht, overleving, vitaliteit, rog

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

ja

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Dit project heeft als doel een tool te ontwikkelen die door zowel
professionele producentenorganisaties als regionaal management
gebruikt kan worden om roggenpopulaties efficiënt te gaan beheren.
Concreet zullen de gegevens die binnen dit project gegenereerd
worden, gebruikt worden voor de ontwikkeling van modellen die zullen
bijdragen aan een betrouwbare bestandsinschatting voor rog in de
Noordzee en het Engels Kanaal. De centrale doelstelling van Werkpakket
2 (WP2) is om een schatting te maken van de overleving van
verschillende roggensoorten na vangst. Op basis van de resultaten die
uit dit WP2 voortvloeien, kan dan geëvalueerd worden of een
uitzondering op de aanlandplicht voor roggen mogelijk is.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Gezien roggen belangrijke doelsoorten vormen voor de visserij in de
Noordzee en het Engels Kanaal, is een duurzaam management
noodzakelijk. Het beheer van die roggenpopulaties valt onder het
Gemeenschappelijk Visserijbeleid (Common Fisheries Policy – CFP). Dit
beheer beschouwt de verschillende roggensoorten momenteel als één
groep waardoor er geen rekening gehouden wordt met verschillen in
belangrijke biologische parameters zoals abundantie en biomassa.
Daarenboven zullen de roggen vanaf 1 januari 2019 onderhevig zijn aan
de aanlandplicht (Landing Obligation – LO). Dit betekent dat de
ongewenste bijvangst van roggen niet meer overboord mag, maar
verplicht aangeland dient te worden. Daarbij gaat het zowel over te
kleine roggen als roggen waarvoor geen quotum meer is. Echter, indien
kan aangetoond worden dat de overlevingskansen van een
teruggegooide soort hoog is, kan een uitzondering op die aanlandplicht
bekomen worden. Maar aangezien geen onderscheid gemaakt wordt
tussen de verschillende soorten, is dat voorlopig niet mogelijk. Een
alternatief beheer voor roggen dringt zich dan ook op. De uitkomsten
van dit project zullen bijgevolg bijdragen aan een socio-economisch én
ecologisch duurzaam management van roggen in de Noordzee en het
Kanaal.
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Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Binnen dit project zal voornamelijk gewerkt worden met stekelrog (Raja
clavata) als testsoort. Voor deze soort zullen de vier landen in het
project (VK, NL, FR, BE) aan de hand van een gestandaardiseerd protocol
de vitaliteit en overleving na vangst bepalen. Daarnaast zullen ook een
aantal andere roggensoorten (blonde rog, kleinoogrog en gevlekte rog)
getest worden voor vitaliteit om soort-specifieke reflexen te kunnen
identificeren.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De gevangen roggen vertonen reeds stress en verwondingen tengevolge
van de vangstmethode (boomkorvisserij). Van zodra roggen aan boord
gebracht worden van het vaartuig, zullen zij gescoord worden voor
vitaliteit en verwondingen. Een subset van de gevangen roggen wordt
via een draagbare aquariumunit naar één van de 2 partners in dit
project getransporteerd. Hier worden de roggen vervolgens voor een
periode van max. 3 maand in aparte tanks met zeewatercirculatie
opgevolgd. Het testen van de reflexen kan enige stress veroorzaken
maar wordt per individu beperkt tot 1 à 2 minuten; daarna worden de
roggen terug in hun tanks gebracht. Na afloop van de
monitoringsperiode zullen roggen geadopteerd worden door
verschillende NGO's en wetenschappelijke instituten.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)

Roggen worden momenteel overboord gesmeten wanneer ze als
bijvangst beschouwd worden, wanneer de vangstquota bereikt zijn of
wanneer ze niet de minimale aanvoerlengte bezitten. Vanaf 2019 wordt
het overboord smijten van roggen echter onmogelijk onder de
aanlandingsplicht (Landing Obligation - LO). Als echter kan aangetoond
worden dat de overleving van roggen hoog is na terugsmijten, dan kan
er een uitzonderingsregel onder de aanlandingsplicht aangevraagd
worden. Om dit te kunnen onderzoeken, is het testen van de roggen zelf
noodzakelijk. Voor het opvolgen en bepalen van overlevingskans naar
teruggooi binnen het budget van dit project is er geen alternatieve
methode die het gebruik van roggen niet impliceert in de experimentele
design.
Op basis van de (minimum) aantallen die reeds in vorige
overlevingsexperimenten met andere vissen zijn uitgevoerd, en op basis
van een statistiche poweranalyse, wordt er ingeschat dat 100 à 200
individuen van elke roggensoort noodzakelijk zijn voor een betrouwbare
inschatting van het overlevingspercentage. Voor trainingsdoeleinden
zouden er video’s gebruikt worden om de reflex test methode aan de
zeegaande waarnemer uit te leggen. In overleg met de internationale
partners van het project en ook door het bijwonen van symposia en
workshops in het buitenland wordt er genetwerkt om te bepalen welke
datagaps nog bestaan om het management beheer van roggen te
verbeteren.
Vitaliteits-en overlevingsproeven zullen uitgevoerd worden met 4
verschillende roggensoorten: stekelrog, blonde rog, gevlekte rog en
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Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

golfrog. De keuze voor deze soorten is het gevolg van hun abundantie
en belang in de Belgische visserij.Gezien er momenteel onvoldoende
data zijn voor de overleving van verschillende roggensoorten, dienen
deze experimenten uitgevoerd te worden. Op basis van de resultaten
kan dan een aangepast management voor roggen in de Noordzee en het
Engels Kanaal voorgesteld worden. Tijdens de experimenten zullen
roggen bijgehouden worden in aquaria, die van zand en voeding
voorzien worden. Roggen zullen voor een periode van 3 weken na
vangst opgevolgd worden en vervolgens opnieuw vrijgelaten worden,
ofwel ter adoptie worden afgestaan aan erkende aquaria.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Effect van 2FL (een melksuiker) op de groeiprestaties en gezondheid van
biggen

Looptijd van het project

8 weken

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

big, prebiotica, gezondheid

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

In dit onderzoek willen we nagaan of we de groei en gezondheid van pas
gespeende biggen kunnen verbeteren door een specifiek suiker toe te
voegen aan het voeder.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Met dit project helpen we de varkensvoeders te optimaliseren, zodat de
dieren efficiënt en gezond kunnen groeien met zo weinig mogelijk
gebruik van antibiotica,

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

220 biggen die gedurende 10 dagen dagelijks 5ml water of water met
suiker in de de muil krijgen. Na spenen wordt van 144 biggen 3x bloed
genomen en 4x rectaal een meststaal genomen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De biggen worden opgenomen en het product (of water) wordt in de
muil gebracht met een spuitje. De 144 biggen waarvan bloed en
mestalen genomen worden zullen kortstondig stress ondervinden door
deze handelingen.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Elke diersoort verschilt in de manier waarop ze reageren op voeding. Als
we adviezen willen geven naar varkensvoeders moeten we dit met
varkens uittesten.

Er wordt met een minimaal aantal dieren gewerkt om toch een effect te
kunnen waarnemen, op basis van onze ervaringen in vroegere proeven.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De dieren worden zo goed mogelijk verzorgd. Ze hebben continu voeder
en vers water ter beschikking. Er hangen kettingen waarmee ze kunnen
spelen. De onderzoekers hebben ervaring met het nemen van bloed bij
deze dieren, zodat de bloedafname snel en met minimaal ongemak kan
verlopen.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Voederproef met het koolzaadschroot en bierdraf bij hoogproductieve
Holstein koeien, onderzoek naar de effecten van koolzaadschroot, al
dan niet in combinatie met bierdarf, op methaan emissie,
pensmicrobioom en dierprestaties

Looptijd van het project

Totale proef: 14 weken

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Melkvee, koolzaadschroot, CH4, pensmicrobioom

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

De rundveehouderij is verantwoordelijk voor een groot deel van de
wereldwijde methaanemissies. Uit eerdere proeven op ILVO is gebleken
dat de combinatie van bierdraf en koolzaadschroot, ter vervanging van
sojaschroot, de methaanemissies uit de pens kan reduceren. In deze
proef zal onderzocht worden of koolzaadschroot, ter vervanging van
sojaschroot, ook de methaanemissies kan verlagen. De methaanemissie,
de dierprestaties, de hoeveelheid en activiteit van methaan
producerende Archaea in de pens zullen vergeleken worden t.o.v. een
tweede behandelgroep die bierdraf en koolzaadschroot krijgt en t.o.v.
een controlegroep die sojaschroot krijgt.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Om de klimaat doelstellingen te halen moet ook de landbouw een
bijdrage leveren in de reductie van de broeikasgasemissies.
Methaanemissies uit de pens van herkauwers zijn verantwoordelijk voor
een groot aandeel van de broeikasgasemissies van de landbouw. Uit
eerdere testen blijkt dat de combinatie van bierdraf en koolzaadschroot
potentieel heeft om de methaanemissies uit de pens aanzienlijk te
reduceren. Bovendien zorgt het gebruik van deze bijproducten voor een
verlaging van de voetafdruk van het rantsoen. In deze proef zal
nagegaan worden hoe groot het potentieel van koolzaadschroot alleen
is en wat de effecten zijn op de dierprestaties en op de
pensmicroorganismen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

36 hoogproductieve Holstein melkkoeien

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke

De dieren zullen geen hinder ondervinden van de voederproef en de
methaan metingen met de GreenFeed.
Tijdens het intuberen ondervinden de dieren kortstondig stress bij het
inbrengen van de sonde en het passeren van de sonde doorheen de
oesophagus. De wetenschappelijke literatuur, praktijkervaring van
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of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

diergeneeskundigen en eigen praktijkervaringen uit eerdere proeven
geven aan dat dergelijke procedures goed verdragen kunnen worden.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

De werking van koolzaadschroot werd reeds onderzocht via in vitro
methodes. De effecten van koolzaadschroot, al dan niet in combinatie
met bierdraf, op de methaanemissie uit de pens en op de dierprestaties
moet verder gevalideerd worden via deze dierproef. Daarnaast willen
we de effecten op de pensmicroorganismen onderzoeken. Daarom is
het noodzakelijk pensstalen te nemen van de dieren in de voederproef.
Deze pensstaalnames zullen gebeuren met de flora-scoop, een orale
sonde. Er bestaat geen alternatieve methode om pensstalen te nemen
bij runderen die geen pensfistula bezitten
Het aantal dieren werd berekend via een statistische power analyse op
basis van kleinschalige voorafgaande proeven.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

We zijn geïnteresseerd in de effecten op de methaanemissie en
prestaties bij melkvee. Daarom wordt deze proef uitgevoerd met
hoogproductieve Holstein koeien. Er worden geen ongemakken
verwacht door de voederproef of door het meten van methaan emissies
met de GreenFeed. Pensstaalname met de orale sonde kan kortstondig
stress of ongemak veroorzaken. De proefmedewerkers zijn ervaren in
het nemen van pensstalen zodat dit zo snel en pijnloos mogelijk kan
gebeuren. Na intubatie zullen de dieren extra gecontroleerd worden om
zeker te zijn dat er geen complicaties optreden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Effect van fytase concentratie in het voeder op groeiprestaties en
nutriëntenverteerbaarheid van biggen (4-10 weken leeftijd)

Looptijd van het project

5 weken

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

big, aminozuren, gezondheid

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

In dit onderzoek willen we nagaan hoe de concentratie aan fytase een
effect heeft op de groeiprestaties van biggen en de vertering van fosfor

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Met dit project helpen we de varkensvoeders te optimaliseren, zodat de
dieren efficiënt en gezond kunnen groeien met zo'n laag mogelijke
impact op het milieu. Hiervoor worden de groeiprestaties opgevolgd en
de vertering gemeten in een aantal dieren.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

150 biggen die een aantal keer worden gewogen. Op 10 weken wordt 1
big per hok gedood, na verdoving. Na het doden wordt dan de dunne
darm inhoud verzameld voor analyse. Ook worden de voorpootjes
verzameld om de mineralisatie van het bot na te gaan.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De dieren zullen korte stress hebben wanneer ze gewogen worden. Ze
worden adequaat verdoofd alvorens ze gedood worden

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Elke diersoort verschil in de manier waarmee ze met nutriënten omgaat.
Als we adviezen willen geven naar varkensvoeders moeten we dat met
varkens uittesten.

Er wordt met een minimaal aantal dieren gewerkt om toch een effect te
kunnen waarnemen, op basis van onze ervaringen in vroegere proeven.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De dieren worden zo goed mogelijk verzorgd. Ze hebben conntinu
voeder en vers water ter beschikking. Er hangen kettingen waarmee ze
kunnen spelen. De onderzoekers hebben ervaring met het nemen van
bloed bij deze dieren, zodat de bloedname snel en met minimaal
ongemak kan verlopen

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Vleeskippenonderzoek ter vergelijk van verschillende emulgatoren en
lipase

Looptijd van het project

10 dagen

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

vleeskippen, vertering, emulgator, lipase

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

Neen

Translationeel of toegepast onderzoek

Ja

Reglementaire testen en routineproductie

Neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

Neen

Behoud van soorten

Neen

Hoger onderwijs of opleiding

Neen

Forensisch onderzoek

Neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

Neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

De verteringsefficiëntie van vet wordt getest bij vleeskippen in een
meelvoeder met toevoeging van emulgatoren en lipase.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De efficiëntie, en het behoud van de darmgezondheid nemen toe
wanneer meer nutriënten uit eenzelfde voeder gehaald kunnen worden
ten behoeve van de kip. Wat betreft vetvertering, produceert de kip zelf
een aantal stoffen en een enzyme die de vetvertering bevorderen, dit
gebeurt echter in beperkte mate, waardoor het kan helpen om extra
toevoegingen in het voeder te doen. Hierbij kan het nuttig zijn een
aantal emulgatoren en enzyme te onderzoeken naar hun efficiëntie, om
zo tot een efficiënter product te komen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Vleeskippen, Ross 308, mannelijk, 182

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Het verwacht niveau van ongemak is: licht. Tijdens de 10 dagen van de
eigenlijke verteringsproef is het mogelijk dat de vleeskippen beperkte
hinder ondervinden door de verteringseenheden die hen mogelijks
enige stress geven. De dieren worden beperkt in hun vrije beweging
door deze kleinere ruimtes waardoor deze als dieronvriendelijk aanzien
kunnen worden.
Voor de exacte bepaling van de totale mest/voeder verhouding, zullen
ook twee korte voederdeprivaties plaatsvinden.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

Momenteel zijn geen alternatieve dierloze methoden beschikbaar voor
dit diersoorspecifiek verteringsproef bij vleeskippen.

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het bepalen van het aantal herhalingen en dieren werd gebaseerd op
voorgaande verteringsproeven, waarbij gestreefd wordt naar een goede
balans tussen een minimum aantal dieren, maar toch een voldoende
aantal om statistisch aanvaardbare verschillen te kunnen aantonen.

De gebruikte emulgatoren en lipase worden toegevoegd aan
vleeskippenvoeder. Om de verteringsefficiëntie van vet te bepalen is
een in vivo studie met vleeskippen nodig.
Om ongemak bij de dieren te minimaliseren, wordt elke dag twee maal
controle gedaan en de dieren worden alleen tijdens de eigenlijke
verteringsproef van 10 dagen in de verteringseenheden gehouden. Voor
en na deze proef zitten ze op een strooisellaag waardoor het natuurlijk
gedrag tot uiting kan komen. Bij ongemak wordt de bedrijfsdierenarts
gecontacteerd en het betreffende dier wordt onmiddellijk uit proef
gehaald.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Interactie tussen zout- en eiwitgehalte in het voeder op de prestaties
van biggen tussen 4 en 9 weken leeftijd

Looptijd van het project

5 weken

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

big, aminozuren, gezondheid

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Recent Amerikaans onderzoek toont aan dat natriumlevels van 3.5 g/kg
nodig zouden zijn voor optimale groei van pas gespeende biggen. Dit is
hoger dan in de meeste voeders wordt gebruikt in Vlaanderen.
Aangezien dit Amerikaans onderzoek is, werden deze proeven
uitgevoerd bij voeders met hogere eiwitgehaltes dan we gewoon zijn,
wat ook leidt tot een hogere nood tot afvoer van afbraakproducten van
eiwit. Aangezien zout een effect kan hebben op drinkwateropname, zou
het kunnen dat de hogere zoutgehaltes vooral van belang zijn om deze
afvalproducten gemakkelijker kwijt te raken. We willen dus de
hypothese testen dat hoge zoutgehaltes vooral van belang zijn op hoogeiwit-voeders.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Met dit project helpen we de varkensvoeders te optimaliseren, zodat de
dieren efficiënt en gezond kunnen groeien met zo'n laag mogelijke
impact op het milieu. Hiervoor worden de groeiprestaties opgevolgd en
de mestconsistentie gemeten

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

480 biggen die een aantal keer worden gewogen. Op 5 en 7 weken
wordt van 1 big per hok bloed genomen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

De dieren zullen korte stress hebben wanneer ze gewogen worden en
bij bloedname
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Elke diersoort verschil in de manier waarmee ze met nutriënten omgaat.
Als we adviezen willen geven naar varkensvoeders moeten we dat met
varkens uittesten.

Er wordt met een minimaal aantal dieren gewerkt om toch een effect te
kunnen waarnemen, op basis van onze ervaringen in vroegere proeven.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De dieren worden zo goed mogelijk verzorgd. Ze hebben continu voeder
en vers water ter beschikking. Er hangen kettingen waarmee ze kunnen
spelen. De onderzoekers hebben ervaring met het nemen van bloed bij
deze dieren, zodat de bloedname snel en met minimaal ongemak kan
verlopen

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Opvolgen en verbeteren van de veerkracht van hoogproductief melkvee

Looptijd van het project

15/11/18 tot februari 2020

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

transitieperiode, ketose, uiergezondheid, metritis, SARA, koesensoren,
biomerkers, risicodieren

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Gedurende de periode van 60 tot 90 dagen rondom het kalven is
hoogproductief melkvee zeer gevoelig voor verschillende
gezondheidsproblemen, welke resulteren in melkproductieverliezen en
diergeneeskundige behandelkosten. Niet elke koe is echter even
gevoelig voor deze problemen. Het doel van dit project is tools te
creëeren die het zullen mogelijk maken voor de veehouder om
risicodieren gericht op te volgen en geïndividualiseerde (preventieve)
maatregelen te nemen. Om het transitiesucces van een individuele koe
te bepalen, zal een index ontwikkeld worden die de effectieve
melkproductie vergelijkt met een verwachte melkproductie. Omdat
deze index enkel rekening houdt met melkproductie, zal het opvolgen
van de koeien verder verfijnd worden met "koesensoren" (deze meten
de activiteit van de dieren en hun eet- en herkauwgedrag) en
biomerkers (bloed-, mest- en melkmetabolieten). Tenslotte zullen
specifieke managementstrategieën voor risicodieren bepaald worden.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Door het kunnen identificeren van koeien die gevoelig zijn voor de
ontwikkeling van transitieproblemen, kan de landbouwer een gericht en
preventief management voor deze risicodieren toepassen. Dit is
uiteraard economisch belangrijk voor de melkveesector (omwille van
minder melkproductieverliezen), maar dit resulteert daarnaast ook in
een beter dierenwelzijn. Tenslotte betekent dit ook een betere ecoefficiëntie: minder melkkoeien die verkocht worden omwille van
transitieproblemen, betekent immers ook minder aan te houden
vervangingsvee.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Diersoort: Holstein-Friesian koeien

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de

De verwachte graad van ernst is licht. Van elk dier zal gedurende de
eerste 5 weken van de lactatie vier bloedstalen (+ één bloedstaal één
week voor het kalven) en drie meststalen (via anale grabstalen)
afgenomen worden. Bovendien zal bij 40 dieren na het afkalven een pH-

Aantal: 100

44

dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

bolus in de pens gebracht worden. Van deze 40 dieren zal ook een
pensstaal en een speekselstaal worden genomen op dag 9 na het
kalven.
De melkkoeien zullen na het doorlopen van de proefperiode terug de
rest van de kudde vergezellen.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Om transitieproblemen te kunnen monitoren, is het gebruik van dieren
een absolute vereiste. Het is immers de bedoeling om onder
praktijkomstandigheden data van deze melkkoeien te verzamelen en
deze data vervolgens te gebruiken om risicodieren te identificeren.
Zonder deze data is het niet mogelijk om risicodieren te kunnen
identificeren en kan het uiteindelijke projectdoel niet gerealiseerd
worden.
Het aantal dieren wordt beperkt doordat de te onderzoeken biomerkers
(bloed-, mest- en melkmetabolieten) in de literatuur reeds beschreven
staan als waardevol om bepaalde transitieproblemen te herkennen. Op
deze manier is het opgegeven aantal proefdieren vereist om statistische
uitspraken te kunnen stellen. Daarnaast worden er in deze proef
gelijktijdig verschillende types staalnames afgenomen. Deze kunnen
gebruikt worden om verschilende specifieke transitieproblemen op te
volgen. Zo wordt vermeden dat een aparte studie voor één
transitieprobleem dient opgezet te worden.
Aangezien dit project focust op melkvee, is gebruik van een andere
diersoort niet mogelijk. Om risicodieren te kunnen identificeren is "realdata" van melkvee een vereiste.
De dieren worden gehuisvest in in een vrijloopstal, waardoor de dieren
zich onder dezelfde praktijkomstandigheden als het melkvee op
Vlaamse landbouwbedrijven kunnen gedragen. Ook het melken gebeurt
gelijkaardig als op commerciële landbouwbedrijven.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Identificatie van een in vivo intestinale doorlaatbaarheid model voor
vleeskippen.

Looptijd van het project

28 dagen

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

vleeskippen, intestinal leakage, model, gezondheid

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

In het project wordt nagegaan welke combinatie van voederaspecten
zorgen voor een simulatie van intestinale doorlaatbaarheid bij
vleeskippen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Indien een combinatie van voerderaspecten in dit project duidelijk
intestinale doorlaatbaarheid kan induceren, kan dit gebruikt worden als
onderzoeksplatform in onderzoek naar de positieve effecten op de
darm- en algemene gezondheid van kippen bij toevoeging van
additieven aan het voeder

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

270 vleeskippen, Ross 308, mannelijk

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

270 vleeskippen: PK2: Matig: een gemodificeerd regime die een matige
klinische abnormaliteit bij de vleeskippen zal veroorzaken

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Voor dit onderzoek is geen alternatieve methode beschikbaar. Om het
effect van het model (en later van voederadditieven) bij vleeskippen te
kunnen onderzoeken, moeten dierspecifieke in vivo testen gebruikt
worden.

Voor dit onderzoek is geen alternatieve methode beschikbaar. Om het
effect van het model (en later van voederadditieven) bij vleeskippen te
kunnen onderzoeken, moeten dierspecifieke in vivo testen gebruikt
worden.

Voor diersoortspecifiek onderzoek bij vleeskippen is in vivo onderzoek
bij vleeskippen nodig. Ervaren techniekers en onderzoekers volgen het
project op. Twee maal daags gebeurt een controle; indien een kip
ongemak zou ervaren door bvb ziekte, wordt de bedrijfsdierenarts
gecontacteerd. De dieren kunnen natuurlijk gedrag vertonen, zoals bvb
scharrelen in het strooisel.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Bepalen van het effect van voederstrategieën op de reductie van
ammoniakemissie bij vleeskuikens.

Looptijd van het project

39 dagen

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

vleeskuikens, RE gehalte, voedervorm

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

Neen

Translationeel of toegepast onderzoek

Ja

Reglementaire testen en routineproductie

Neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

Neen

Behoud van soorten

Neen

Hoger onderwijs of opleiding

Neen

Forensisch onderzoek

Neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

Neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Deze dierproef kadert in het KUIKEMIS project: “Naar een meer
duurzame pluimveehouderij via brongerichte vermindering van
ammoniakemissie.” De algemene doelstelling van dit project is
oplossingen aanreiken en implementeren in de pluimveehouderij om
het stalklimaat te verbeteren via een brongerichte aanpak van
ammoniakvorming. De focus ligt op voeder-, inrichtings- en
ventilatiestrategieën. Het doel van deze proef is om de impact van een
verdere reductie van het RE-gehalte op de N-excretie en NH3-emissie te
identificeren. Daarbij zal de interactie met voedervorm (meel/pellet)
bepaald worden.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Door het stalklimaat te optimaliseren verbetert niet enkel de leef- en
werkomgeving van de omwonenden maar ook die van de
pluimveehouder en de dieren. Brongerichte reductiestrategieën richten
zich op een reductie van het ontstaan van emissies. Dit traject zal zich in
eerste instantie richten op ammoniakemissiereductie, maar integrale
verduurzaming is het doel zodat ongewenste neveneffecten (zoals ook
fijnstof en geur) zoveel mogelijk kunnen voorkomen worden en bij
voorkeur meerdere problemen met één maatregel kunnen worden
aangepakt.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Vleeskuikens Ross 308, mannelijk, 2232

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

Licht : Huisvesting van 2 dieren /pen op verteringskooien gedurende
beperkte tijd (max. 8 dagen), bezettingsdichtheid vanaf >600 g conform
de praktijk.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De prestaties van de dieren kan enkel in vivo bepaald worden bij
vleeskuikens. De kennis over de relatie tussen specifieke
voedermaatregelen en ammoniakemissie in de pluimveehouderij is
versnipperd en onvoldoende gekwantificeerd. Bovenop, zijn
meetmethoden voor ammoniakemissie op strooiselniveau nog
onvoldoende ontwikkeld.

De keuze van het aantal herhalingen/dieren in deze proef is gebaseerd
op enerzijds een aanbevolen bezettingsdichtheid enigszins conform met
de gangbare bezetting op de vleeskuikenbedrijven en de sterftegraad
tijdens de eerste levensweek.
Het aantal is bovendien gebaseerd op gebruikelijke aantallen die terug
te vinden zijn in de literatuur en op basis van vorige proeven
Er wordt een 2dagelijkse controle uitgevoerd mbt. voeder- en
watervoorziening en het stalklimaat. De dieren zitten op een
strooisellaag zodat natuurlijk gedrag kan uitgeoefend worden. Indien
een dier mogelijk ongemak ervaart omwille van ziekte, verwondingen
dan wordt de bedrijfsdierenarts gecontacteerd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Evaluatie van 2de vaccinatietijdstip van immunocastratie op zoötechnie,
karkas- en vleeskwaliteit.

Looptijd van het project

15/01/2019-30/06/2019

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Vleeskwaliteit, testosteron, berengeur, immunocastraten, eindbeer

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Deze proef heeft als doel om volgende vragen te onderzoeken 1) Is de
effectiviteit van de eliminatie van berengeur door Improvac beïnvloed
door het interval tussen 2de vaccinatie en slacht (4 vs 7 vs 10 weken) bij
3 types eindbeerlijnen (Belgische Piétrain stress positief, Belgische
Piétrian stressnegatief en Canadese Duroc) 2)is er een verschil in het
verloop van testosteron en GnRH-binding bij de drie verschillende
eindbeerlijnen en vaccinatietijdstip?

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Door inzicht in het verloop van testosteron en GnRH-binding kan de
toepassing van immunocastratie geoptimaliseerd worden. Hierbij
streven wij naar een eliminatie van berengeur en dieren met een betere
eet- en/of vleeskwaliteit zodat de voedselverliezen door bv. slechtere
technologische kwaliteit worden verminderd.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

In totaal 320 mannelijke varkens:
Van 32 dieren zal op 5 momenten bloed genomen worden (V2, V2+2,
V2+5, V2+8 en slacht)
Van 48 dieren zal op 4 momenten bloed genomen worden (V2, V2+2,
V2+5 en slacht)
Van 48 dieren zal op 3 momenten bloed genomen worden (V2, V2+2 en
slacht)
Van 192 dieren zal op 2 momenten bloed genomen worden (V2+2 en
slacht)

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het

De verwachte graad van ernst tijdens de bloedafname is licht.

50

uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

In dit onderzoek wordt de invloed van drie eindbeerlijnen en 3
vaccinatietijdstippen van Improvac geëvalueerd naar groei,
voederopname, berengeurcomponenten, testosterongehalte en GnRHbinding in serum, karkas- en vleeskwaliteit.
Een alternatieve aanpak is hierdoor niet mogelijk.

Per behandelingsgroep (3 eindbeerlijnen en 3 vaccinatietijdstippen voor
Belgische Piétrain en 2 vaccinatietijdstippen voor Canadese Duroc)
worden telkens 8 hokken met 5 dieren opgevolgd voor zoötechnie. Voor
het bepalen van de effectiviteit van Improvac wordt van alle dieren
(n=40/behandeling) een bloedname uitgevoerd 2 weken na 2de
vaccinatie en slacht en voor het opvolgen van het verloop van
testosteren, GnRH-binding en berengeur (enkel bij slacht) wordt er van
2 dieren/hok (n=16/behandeling) bij 2de vaccinatie, 5 en 8 weken na
2de vaccinatie extra bloed genomen.
Evolutie van GnRH-binding en testosteron na immunocastratie:
Om inzicht te krijgen in de evolutie van de GnRH-binding en testosteron
na tweede vaccinatie van immunocastratie op verschillende gewichten
(55 kg vs. 65-70 kg vs. 85-90 kg) voor drie verschillende eindbeerlijnen
(Belgische Piétrain stress positief, Belgische Piétrain stress negatief en
Canadese Duroc) vindt er een bloedname plaats bij 320 mannelijke
dieren. Om de effectiviteit van de werking van Improvac na te gaan is
het nodig om ieder deel individueel op te volgen door op 2 weken na
2de vaccinatie en bij slacht het gehalte aan testosteron en GnRHbinding te kunnen meten. Zo kan er bij aanwezigheid van berengeur met
zekerheid gesteld worden als de berengeur afkomstig is door het slecht
vaccineren of een daling in effectiviteit van Improvac. Om de werking
van Improvac doorheen de tijd bij de verschillende behandelingen op te
volgen wordt er op geregeld tijdstippen (V2, V2+5, V2+8) extra
bloednames uitgevoerd bij 2 dieren/hok. De data van tijdstip V2+2 en
slacht zal bekomen worden door de bloedname om de effectiviteit te
onderzoeken.
We willen testosteron, GnRH-bindg en berengeur (skatol, indol en
androstenon) bepalen in het plasma van de mannelijke varkens. Dit kan
enkel geëvalueerd worden aan de hand van de responsen van varkens
zelf. De dieren worden zo weinig mogelijk gemanipuleerd. De
onderzoekers hebben ervaring met bloedafname bij varkens, zodat de
duur tot een minimum wordt beperkt.
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Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Overleving monitoren

Looptijd van het project

2019-2021

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

aanlandingsplicht, overleving, vitaliteit, platvis

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het project “Overleving monitoren” is een samenwerking tussen
wetenschap, visserijsector en beleid dat voorziet in een bijkomende
dataverzameling in het kader van de verdere wetenschappelijke
onderbouwing van de huidige uitzonderingsmaatregel m.b.t. de
teruggooi van platvis, nl. schol (Pleuronectes platessa, L.) en tarbot
(Scopthalmus maximus, L.) en het adviseren van de stakeholders voor
het verbeteren van overleving van beide soorten.
Het doel van “Overleving monitoren” is tweeledig:
1. Het opstarten van een monitoringstudie om het effect van de
introductie van twee technische maatregelen in het groot vlootsegment
(Benthis ontsnappingspaneel/BRP en flip-up rope) op de overleving na
teruggooi van schol en tarbot gevangen door Belgische boomkorvissers
te onderzoeken;
2. Het formuleren van aanbevelingen om de overleving van platvis te
verbeteren op basis van nieuwe data en inzichten.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Het hervormde Europese Gemeenschappelijke Visserijbeleid (GVB)
streeft er naar om een rendabele visserij sector te creëren en tegelijk de
mariene visbestanden gezond te houden. Een hoeksteen van de
hervorming is de aanlandplicht van alle vangsten waarvoor een quota
bestaat. Deze maatregel heeft als doel om de visserijsterfte te
reduceren en de selectiviteit te verbeteren. Dit kan echter resulteren in
ongewenste hogere visserijsterfte doordat de vis geen kans meer heeft
op overleving. Daarom is een uitzonderingsregel mogelijk, welke
soorten met hoge overlevingskansen vrijstelt van de aanlandplicht.
Vanaf 1 januari 2019 wordt Europese visserijsector geconfronteerd met
de volledige invoering van de aanlandplicht. Er werd echter een
uitzonderingsmaatregel op basis van een hoge overleving toegekend
voor schol. Deze vrijstelling is toegekend voor 1 jaar met ingang van 1
januari 2019 en verplicht het groot vlootsegment (GVS) van de Belgische
vloot te vissen met een “flip-up rope” of een “Benthis
ontsnappingspaneel” (Benthis release panel, BRP) toe te passen. Beide
methoden worden gebruikt om selectiever te vissen en leiden tot
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minder stenen/sediment in de vangst. Voor tarbot zijn momenteel
nauwelijks overlevingscijfers gekend. Naast schol, wordt tijdens dit
project dus ook gefocust op tarbot, omwille van het commercieel belang
van deze soort in de Belgische boomkorvisserij. Dit onderzoek zal
bijgevolg belangrijke nieuwe data opleveren voor verschillende
stakeholders (beleid, vissers, wetenschappers).
Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Binnen dit project zal er gewerkt worden met schol (Pleuronectes
platessa) en tarbot (Scopthalmus maximus). Over 2 jaar (12 zeereizen)
zullen maximaal 960 schollen en 360 tarbotten gemonitord worden voor
overleving.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De gevangen vis vertoont reeds stress en verwondingen tengevolge van
de vangstmethode (boomkorvisserij). Van zodra de vissen aan boord
gebracht worden van het vaartuig, zullen zij gescoord worden voor
vitaliteit en verwondingen. Een subset van de gevangen schol en tarbot
wordt via een draagbare aquariumunit naar het onderzoeksinstituut
worden getransporteerd. Daar worden beide soorten voor een periode
van 10 dagen in aparte tanks met zeewatercirculatie opgevolgd. Het
testen van de reflexen kan enige stress veroorzaken maar wordt per
individu beperkt tot 1 à 2 minuten. Na afloop van de
monitoringsperiode zullen schollen en tarbotten vrijgelaten worden de
Noordzee of geadopteerd worden door een erkend aquarium.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve

Voor het opvolgen en bepalen van overlevingskans naar teruggooi
binnen het budget van dit project is er momenteel geen alternatieve
methode die het gebruik van platvissen (schol en tarbot) niet impliceert.

Op basis van een statistische poweranalyse en ervaring uit voorgaand
overlevingsonderzoek, wordt er ingeschat dat max. 960 schollen en
max. 360 tarbotten noodzakelijk zijn voor een betrouwbare inschatting
van het overlevingspercentage. Echter, na afloop van de eerste 3
zeereizen van dit project, zal er een statistisch model ontwikkeld
worden dat de overleving per vitaliteitsklasse voorspelt. Indien dit
model voldoende krachtig en predictief is, kan overwogen worden om
voor de overige 9 reizen enkel vitaliteitscores te verzamelen en geen
schol/tarbot meer mee te nemen voor overlevingsmonitoring. Dit zou
ons toelaten het aantal vissen voor monitoring drastisch te verlagen.
Deze oefening zal gemaakt worden tijdens een tussentijdse evaluatie
van het project na afloop van de eerste 3 zeereizen (mei 2019).
Vitaliteits-en overlevingsproeven zullen uitgevoerd worden met 2
platvissoorten: schol en tarbot. De keuze voor deze soorten is het gevolg
van hun abundantie en commercieel belang in de Belgische
visserij.Gezien er momenteel onvoldoende data zijn voor de overleving
van deze soorten indien flip-up rope of BRP paneel worden gebruikt in
het net, dienen deze experimenten dringend uitgevoerd te worden. Op
basis van de resultaten kan dan een aangepast management schol-en
tarbotpopulaties voorgesteld worden. Tijdens de experimenten zullen
de vissen bijgehouden worden in aquaria, die van zand en voeding
voorzien worden. De waterkwaliteit wordt wekelijks nagekeken. Na
afloop van de monitoringsperiode van 10 dagen zullen de schollen en
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effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

tarbotten opnieuw vrijgelaten worden, ofwel ter adoptie worden
afgestaan.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Effect van een nieuwe NSPase mix op de energie verteerbaarheid bij
vleesvarkens

Looptijd van het project

18/02/2019 tot 07/03/2019 (18 dagen)

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

NSPase, energie, verteerbaarheid, vleesvarkens

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Deze proef kadert binnen een registratieprocedure voor een nieuwe
NSPase mix bij vleesvarkens.Voor dit nieuwe product op de markt kan
komen (toelating van EFSA), moet worden bewezen dat het effectief
werkt bij vleesvarkens. Om hierin meer inzicht te verkrijgen dient een
verteringsproef te worden uitgevoerd in gecontroleerde
omstandigheden.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

NSPases zijn belangrijke enzymen voor een verbeterde
nutriëntenverteerbaarheid en dus een verminderde uitstoot van
nutriënten in het milieu.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Er zullen 12 vleesvarkens worden gebruikt.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Om de mest en urine per dier te kunnen opvangen, dienen de 12 dieren
individueel gehuisvest te worden op verteringskooien, waardoor ze
stress zullen ondervinden.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Deze proef kadert in een registratieprocedure voor een NSPase mix bij
vleesvarkens. Het is dus noodzakelijk om vleesvarkens te gebruiken om
aan te tonen dat dit product werkzaam is bij deze dieren.

Ervaring uit voorgaande proeven leert ons dat we met een minimaal
aantal van 6 dieren per behandeling een betrouwbare inschatting
kunnen maken van de verteerbaarheid.

De effectiviteit van de nieuwe NSPase mix moet worden aangetoond
binnen de diercategorie (soort + gewichtsklasse) waarvoor het bedoeld
is. Dagelijks wordt gecontroleerd of de dieren ongemak ervaren. Als een
dier ziek zou zijn of fysiek ongemak zou ondervinden zal onmiddellijk
actie worden ondernomen. Rubberen bijtcilinders en katoenen touwen
worden in de verteringskooien voorzien als verrijking.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Evaluatie van de visveiligheid van de Pentair/Nijhuis pomp in een
pompgemaal

Looptijd van het project

6 maanden

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

axiaalpomp, visveilig, schade, paling, vissen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

ja

Behoud van soorten

je

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Waterbouwkundige constructies zoals pompgemalen kunnen vissen
verwonden of doden bij de passage door deze installaties. Aangezien de
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) 2 visveilige axiaalpompen heeft
geplaatst in het Duivelsputgemaal op de Oude Kale en nog saneringen
van oude pompgemalen heeft gepland, is het inschatten van het
mogelijk nadelig effect op de visstand in de rivier hier opportuun.
Concreet kwantificeert dit onderzoek de impact op drie vissoorten
(paling, brasem en blankvoorn of kolblei) van de visveilige axiaalpomp
en de hierbij veroorzaakte visschade.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De resultaten van dit onderzoek kunnen leiden tot betere (visveiligere)
bedrijfsvoering van de pompen door bijv. aanpassing van het toerental
of het type pomp waarmee gepompt wordt. Bovendien zullen de
resultaten en aanbevelingen van dit onderzoek in rekening gebracht
worden bij het saneren van bestaande pompgemalen en bij de
ontwerpfase van nog te bouwen pompgemalen. I.h.k.v. (inter-)nationale
wetgevingen zoals de Europese Kaderrichtlijn Water, de Benelux
beschikking inzake Vrije Vismigratie en de Europese palingverordening
kan deze studie, na publicatie van de resultaten, ook toepassing vinden
in het buitenland (Nederland, UK, ...)

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

maximaal: brasem (600), blankvoorn (600), paling (600)

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

Er wordt gehoopt dat het grootste deel van de vissen geen schade
oploopt bij passage door de visveilige axiaalpomp. Een klein percentage
kan mogelijks schubben verliezen, en een zeer klein percentage kan
sterven bij passage. Indien dodelijk verwonde dieren worden
waargenomen, zullen deze worden geëuthanaseerd. Alle andere
individuen worden uitgezet in het wild.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Alternatieve methoden zijn afwezig. Bovendien volgt uit de statistische
analyse dat een minimum steekproefgrootte van 100 individuen vereist
is.

Gebaseerd op beschikbare informatie in de literatuur en statistische
analyse kan gesteld worden dat het aantal dieren waarmee gewerkt zal
worden beperkt blijft, maar toch relevante resultaten kan opleveren.

Blankvoorn en brasem zijn algemeen voorkomende karperachtige
vissoorten in Vlaamse rivieren en kanalen. Daarnaast gebruiken
stroomafwaarts migrerende palingen uit de Oude Kale, Poeke- en
Meirebeek het Duivelsputgemaal als (kortste) route naar de zee. Het
welzijn van de dieren zal regelmatig worden nagegaan en er worden
leefnetten voorzien om stress tot een minimum te beperken. Bovendien
wordt de proeftijd als zeer kort ingeschat, worden dodelijk verwonde
dieren dadelijk geëuthanaseerd en alle andere dieren in het wild
uitgezet.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Studie van de vroege ontwikkelingsfase van de trypanosoom parasiet in
de zoogdierhuid na natuurlijke overdracht door de tseetseevlieg.

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Afrikaanse trypanosomen, tseetsee, gastheer huid

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Onze hypothese is dat tijdens de vroege ontwikkelingsfase in de
zoogdierhuid de tseetsee-geïnjecteerde metacyclische trypanosomen
veranderen in een specifiek parasiet stadium dat aangepast is aan deze
micro-omgeving. Met deze studie willen we componenten van de
parasiet en/of de gastheer identificeren die een belangrijke rol spelen in
de overleving, aanpassing en/of het ontwijken van de gastheer
immuunreactie tijdens deze vroege ontwikkelingsfase. Deze
componenten zouden geschikte doelwitten kunnen zijn voor bv. het
ontwikkelen van een vaccin om de tseetsee-gastheer overdracht van de
parasiet te stoppen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Het begrijpen van de mechanismen die aan de basis liggen van een
succesvolle tseetseevlieg-gastheer overdracht van de trypanosoom
parasiet kunnen kandidaat doelwitten opleveren voor de verder
ontwikkeling van overdracht blokkerende interventies.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

376 muizen (Mus musculus)

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

Een matig ongemak (P2) is te verwachten naar aanleiding van de vroege
ontwikkeling van de trypanosoominfectie. Aan het einde van het
experiment worden de dieren geëuthanaseerd.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Er is geen relevant alternatief. De sterkte en relevantie van de
voorgestelde dierproeven is het gebruik van de natuurlijke
overdrachtsmanier van de parasiet door de tseetseevlieg in de huid van
een levende zoogdiergastheer. Op deze manier wordt de natuurlijke
complexiteit van de lokale immuun en cellulaire reacties ter hoogte van
de huid mee in rekening gebracht waardoor de bekomen resultaten
meer biologisch relevant zijn voor de concrete manier van
parasietoverdracht.
Zes onafhankelijke biologische replica's worden gecollecteerd van
verschillende relevante weefsels. Voor het immunisatie experiment
gebruiken we 10 dieren in elke experimentele groep (geïmmuniseerde
en controle groep; aantal dieren in het experiment werd geverifieerd
met de 'Resource Equation'). Deze minimum aantallen zijn voldoende
om robuuste data te bekomen van waaruit statisch onderbouwde
conclusies kunnen getrokken worden.
De laboratorium muis is het meeste verfijnde en praktische in vivo
diermodel voor de experimentele studie van de trypanosoom biologie.
Balbc muizen zijn hier een geschikt trypanosoomgevoelig model. Het
gebruik van inbred muizen zal de intragroep variatie beperken zodat het
aantal dieren tot een minimum kan beperkt worden. Het ongemak van
de dieren wordt geminimaliseerd door de duur van de
trypanosoominfectie te beperken tot de eliminatiefase van de eerste
parasietpiek waarna de dieren worden geëuthanaseerd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Studie van de genomische wijzigingen in medicatie-resistente
Trypanosoma congolense.

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Trypanosoma congolense, medicatie-resistentie, DNA

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Onze werkhypothese is dat het gebruik van anti-parasiet medicatie
(Isometamidium chloride, Diminazeen aceturaat) resulteert in een
gereduceerde complexiteit en functionaliteit van het mitochondriaal
genoom (kDNA) in resistente Trypanosoma congolense. Dit zal
bestudeerd worden in een selectie van goed gedocumenteerde
medicatie-resistente en gevoelige natuurlijke parasiet isolaten.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

T. congolense is een belangrijke parasiet die dierlijke Afrikaanse
trypanosomiase veroorzaakt, een verwoestende ziekte bij het vee op
het Afrikaanse continent.Deze studie heeft als doel de genomische en
functionele wijzigingen te identificeren (met focus op het
mitochondriaal DNA = kinetoplast) die geassocieerd zijn met medicatieresistentie t.o. de twee bestaande veterinaire trypanociden. Deze
kennis zal bijdragen tot 1) het beter begrijpen van hoe de parasiet
resistentie ontwikkelt tegen de medicatie en 2) de mogelijke
ontwikkeling van nieuwe methodes om de ontwikkeling/evolutie van
resistentie in het veld beter te kunnen opvolgen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

240 muizen (Mus musculus)

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

In de eerste periode van de infectie veroorzaken de meeste
T.congolense stammen een matig ongemak (P2; gewichtsverlies (1020%), verminderde activiteit, ruwe vacht)). Echter, sommige stammen
zijn virulenter en zullen reeds snel een significant verlies in
lichaamsgewicht en anemie veroorzaken (ernstig ongemak, P3:
gewichtsverlies > 20%, inactief, ruwe vacht). Wanneer dit wordt
vastgesteld zullen de dieren geëuthanaseerd worden en zal het bloed en
parasieten op dat moment gecollecteerd worden. Op het einde van het
experiment worden alle dieren geëuthanaseerd.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Vele mechanistische studies worden reeds in vitro uitgevoerd in
T.congolense IL3000 , één van de twee stammen die aangepast zijn aan
in vitro cultivatie. Het is echter noodzakelijk om de significantie van
genomische/functionele wijzigigen ook te onderzoeken/toetsen in
biologisch relevante veld-geïsoleerde stammen. Om hiervan over
voldoende genomisch materiaal te beschikken moeten deze stammen
opgegroeid worden in een in vivo diermodel. Alle pogingen tot hiertoe
om deze T.congolense veld stammen aan te passen aan in vitro
cultivatie waren niet succesvol.
Voor elke geselecteerde stam hebben we >5.108 DEAE-opgezuiverde
bloedstroom parasieten nodig om voldoende nucleair en kinetoplast
DNA te bekomen voor een betrouwbare sequentie analyse. Gebaseerd
op onze ervaring weten we dat er een grote stam-afhankelijke variatie is
1) in de max. parasiet densiteit (van 107.2 tot 108.5 trypansomen/ml. en
2) de efficientie van de DEAE-parasiet opzuivering (20 tot 60% verlies).
We verwachten hierdoor dat we gemiddeld 10 dieren/stam zullen nodig
hebben om voldoende materiaal te kunnen hebben voor de
experimentele studie.
De laboratorium muis is het meeste verfijnde en praktische in vivo
diermodel voor het opgroeien van de T. congolense parasiet. OF1
outbred muizen zijn hiervoor een geschikt trypanosoomgevoelig model.
Het ongemak van de dieren wordt geminimaliseerd door de duur van de
trypanosoominfectie te beperken tot de eerste parasietpiek waarna de
dieren worden geëuthanaseerd. Wanneer ernstig ongemak wordt
vastgesteld voor het bereiken van deze piek (densiteit) zullen de dieren
op dat moment geëuthanaseerd worden waarna het bloed en de
parasieten gecollecteerd worden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Blanco bloedstaalname

Looptijd van het project

27 sep 2018 - 27 sep 2023

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

bloed, bloedname, plasma-proteïne binding

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Staalname van blanco bloed, speeksel, faeces voor in-vitro
experimenten en/of validatie van labotesten uitgevoerd tijdens
onderzoek of ontwikkeling van medicijnen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Het uiteindelijke doel is om het proces van onderzoek en ontwikkeling
van medicijnen te assisteren. Verschillende aspecten kunnen in blanco
bloed, speeksel of faeces onderzocht worden. Bv. Binding van potentiële
medicijnen aan bloedproteïnen, wat belangrijk is om de distributie en
uitscheiding in het bloed te begrijpen, ook moeten bv. testen die
uitgevoerd worden of testsystemen die gebruikt worden om de invloed
van medicijnen te bepalen op bloedwaarden van dieren in experiment,
eerst gevalideerd worden met blanco bloed.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Hond (500), minivarken (125), muis (100), konijn (50), rat (250), cavia
(25), hamster (25) en katoenrat (25). Tussen haakjes zijn het aantal
stalen dat over een periode van 5 jaar kan gevraagd worden. Aangezien
er meerdere keren van hetzelfde dier bloed kan genomen worden (dit
geldt zeker voor de nietknaagdieren), zal het aantal dieren veel lager
zijn.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Gering ongerief door de korte immobilisatie en het prikken van een
naald. De hoeveelheid bloed die afgenomen wordt per keer zal niet
meer zijn dan 15% van het geschatte totale bloedvolume zodat er geen
nadelige gevolgen zijn van het bloedverlies.
Collectie van speeksel en faeces is niet invasief. Als er een staal moet
genomen worden waarbij anesthesie aan te pas komt, wordt het dier
aangevraagd onder een ander project.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

Bloed, speeksel of faeces kunnen enkel van dieren bekomen worden

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De aankoop van dieren enkel voor een staalname zal vermeden worden;
dieren zullen zo veel mogelijk geselecteerd worden uit een groep dieren
die aanwezig is in het bedrijf. Er zal niet meer dan 15% van het
geschatte totale bloedvolume gecollecteerd worden zodat de dieren
gemakkelijk kunnen herstellen en hergebruikt kunnen worden in een
andere of dezelfde procedure.
De diersoort hangt af van welke diersoort het staal afkomstig is
waarvoor in vitro experimenten en /of analysemethoden moeten
opgezet of gevalideerd worden.
Honden en minivarkens zijn gesocialiseerd en worden gewoon gemaakt
aan de soort immobilisatie die ze moeten ondergaan voor de eigenlijke
procedure zodat stress tot een minimum beperkt wordt (positieve
bekrachtiging).
Konijnen en katoenratten worden lokaal verdoofd behalve wanneer dit
niet compatibel is met verder gebruik van het bloed. Bij knaagdieren
worden de standaardtechnieken toegepast voor hanteren en
bloednames.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Evaluatie van levend verzwakt orale vaccin stam Salmonella vivotif als
orale vaccin carrier voor PLLAV-YFV 17

Looptijd van het project

01-01-2018 to 31-12-2022 (5 jaar)

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

vaccin, gele koorts virus, Salmonella, muizen, hamsters

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het huidige vaccin tegen gele koorts virus heeft enkele beperkingen
zoals productie met eieren, duur en thermogevoelig. In het labo hebben
we een nieuw vaccin ontwikkeld tegen gele koorts dat makkelijk te
produceren is, weinig kost en thermostabiel is. In deze studie proberen
we de toedieningsmethode van het vaccin te verbeteren zodat het via
de mond of via de neus kan worden opgenomen. Hiervoor gaat de
studie gebruik maken van het Salmonella vaccin.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Het huidige vaccin tegen gele koorts virus heeft enkele beperkingen
zoals productie met eieren, duur en thermogevoelig. Dus de
ontwikkeling van een nieuw vaccin dat makkelijk te produceren is,
weinig kost en thermostabiel is, zal er toe bijdrage dat meer mensen
kunnen gevaccineerd worden.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

111 muizen en 91 hamsters

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Het toedienen van het virus en het vaccin bij muizen zal een tijdelijk
ongemak veroorzaken, dat minder of even groot is als het toedienen van
een verdovingsmiddel. De hamster worden verdoofd tijdens de
experimenten. Het uiterlijk, gedrag en gewicht van de dieren worden
gevolgd gedurende de gehele studie. Indien er duidelijke tekenen van
lijden zijn worden de dieren geëuthanaseerd. Dit om het lijden tot een
minimum te beperken. Alle overblijvende dieren worden op het einde
van het experiment geëuthanaseerd. De ernst van het project wordt als
ernstig ingeschat.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

De toediening van het vaccin met behulp van het Salmonella vaccin is al
uitvoerig bestudeerd in cellen. De volgende stap in het bestuderen en
het mogelijk ontwikkelen van het vaccin vereist het bestuderen van de
toedieningswijze van dit vaccin in dieren, aangezien cellen het volledige
en complexe systeem van een levend organisme niet kunnen
nabootsen.

De studie is zo opgezet dat er zo weinig mogelijk dieren gebruikt worden
om statistische resultaten te kunnen bekomen.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het toedienen van het virus en het vaccin bij muizen zal een tijdelijk
ongemak veroorzaken, die minder of even groot is als het toedienen van
een verdovingsmiddel. De hamster worden verdoofd tijdens de
experimenten. Het uiterlijk, gedrag en gewicht van de dieren worden
gevolgd gedurende de gehele studie. Indien er duidelijke tekenen van
lijden zijn worden de dieren geëuthanaseerd. Dit om het lijden tot een
minimum te beperken. Alle overblijvende dieren worden op het einde
van het experiment geëuthanaseerd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Onderzoek door middel van echografie van het werkingsmechanisme
van een geneesmiddel om cognitieve problemen bij Alzheimer aan te
pakken.

Looptijd van het project

5 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Echografie, geneesmiddelen, Alzheimer

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Een nieuw geneesmiddel om cognitieve problemen bij Alzheimer te
verbeteren geeft veelbelovende resultaten. Het werkingsmechanisme
van dit geneesmiddel is echter niet gekend. Dit project heeft als doel om
bij muizen te onderzoeken hoe het geneesmiddel de cognitieve functies
verbetert. Hiervoor meten we gedurende 3 weken de hersenfuncties
met onze nieuw ontwikkelde echografie methode.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Het uiteindelijke doel is het werkingsmechanisme van het geneesmiddel
te kunnen bevestigen, en zo een efficiënte behandeling voor patienten
aan te kunnen bieden.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

182 muizen over een periode van 5 jaar

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Bij het dier wordt onder algemene verdoving de schedel geopend, om
de functionele echografie mogelijk te maken. Het dier krijgt in de buik
een inspuiting met het geneesmiddel. Aan het einde van het experiment
wordt het dier op een humane manier gedood. De ernst van het project
wordt als matig ingeschat.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

We kunnen geen gebruik maken van in vitro systemen omdat zij niet in
staat zijn om de complexe interacties die plaatsvinden tussen de
verschillende celtypes in de hersenen en bloedvaten na te bootsen.
Zulke complexe netwerken kunnen enkel in levende dieren bestudeerd
worden.

De schatting van het aantal dieren is gebaseerd op onze ervaring in het
ontwerpen van dit type studies. We vragen advies aan een biostatisticus
voor de aanvang van elke studie om te verzekeren dat we het minimum
aantal dieren gebruiken om het beoogde doel te bereiken.

Bij dit onderzoek worden muizen gebruikt, omdat dit een diermodel is
waar men in Alzheimer studies al veel ervaring heeft opgebouwd.
Bovendien bieden muizen veel mogelijkheden naar genetische
toepassingen. De operaties vinden plaats onder algemene verdoving.
Bovendien wordt lokale en postoperatieve pijnstilling gegeven.Wanneer
de muizen op het einde van het experiment worden gedood, wordt dit
om de meest menselijke en pijnloze manier gedaan, enkel door
geoefend personeel.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Waarom zijn kuikens die uitkippen in de stal performanter dan kuikens
die uitkippen in de broeierij?

Looptijd van het project

02-01-2018 tot 31-03-2018

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

uitkippen, stal, broeierij, stress, performantie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Met dit project gaan we na waarom kuikens die uitkomen in de stal
beter presteren dan kuikens die uit het ei komen in de broeierij.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Als we begrijpen waarom kuikens die uit het ei komen in de stal beter
presteren en dus ook minder stress ervaren en een hogere weerstand
hebben tegen ziekten dan kan dit mogelijk leiden tot beter welzijn van
onze vleeskippen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

kip (6000 in de praktijkproef waarvan we 320 kuikens zullen gebruiken
voor analyses)

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Kuikens worden humaan gedood door decapitatie en vervolgens
ontleed om stalen te nemen voor verdere analyses. De ernst van het
project wordt als licht ingeschat

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

omdat we het effect van de omgeving op het kuiken willen bestuderen
nadat dit uit het ei is gekomen zijn we genoodzaakt onze studie op
kuikens uit te voeren.

Door zoveel mogelijk weefsels van elk kuiken te nemen en deze te
bewaren zorgen we ervoor dat ook achteraf verschillende analyses
en/of herhalingen van bepaalde analyses op dezelfde dieren kunnen
worden uitgevoerd.

vermits de diersoort waarop we onze bevindingen willen toepassen de
kip is werd deze diersoort ook gekozen als diermodel. Door te zorgen
dat proefnemers voldoende getraind zijn in het humaan doden van
kuikens zorgen we ervoor dat het ongemak voor het kuiken tot een
minimum beperkt blijft.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

De prefrontale-hippocampale interacties bij cognitieve flexibiliteit: een
multilevel en multimethode benadering.

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

cognitieve flexibiliteit, leren, geheugen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

De cognitieve processen omtrent het geheugen en het maken van
beslissingen op basis van voorgaande ervaringen berusten op bepaalde
prefrontale en hippocampale hersengebieden. Echter, hoe en wanneer
deze met elkaar communiceren tijdens het maken van beslissingen en
het uitbrengen van een bepaald gedrag blijft tot op heden onduidelijk.
Bovendien hebben verschillende studies verscheidene
neuropsychiatrische aandoeningen reeds in verband gebracht met een
verstoorde communicatie tussen de hippocampale en de prefrontale
structuren die instaan voor ons menselijke gedrag. Met dit onderzoek
trachten we via gedragstesten en neuroelectronica licht te werpen op
de manier waarop de verschillende gebieden met elkaar communiceren
wanneer aanpassing van het gedrag wenselijk is.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Neuro-electronica wint steeds meer terrein in de gezondheidszorg. Door
gebruik te maken van deze technieken trachten we bij te dragen tot de
verdere ontwikkelingen en integratie van zulke systemen. Verder willen
we licht werpen op de manier waarop verschillende, afzonderlijke
hersengebieden met elkaar in interactie treden en hoe deze bijdragen
tot het maken van beslissingen en aangepast gedrag. Inzicht verwerven
in de mechanismen waarop context-gedreven herinneringen kunnen
gebruikt worden om nieuwe situaties aan te gaan kunnen op termijn
een rol spelen in de aanpak van verschillende neuropsychiatrische
aandoeningen die reeds in verband zijn gebracht met verstoorde
prefrontale-hippocampale interacties.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Er zal gebruik gemaakt worden van muizen als onderzoeksdier. Er zullen
naar schatting 230 muizen gebruikt worden voor het gehele project.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke

Door de voedseldeprivatie en de noodzakelijke chirurgische ingrepen
waarbij bepaalde hersengebieden worden uitgeschakeld wordt dit
project als ernstig ingeschat. Wanneer de testen zijn afgerond zullen de
dieren worden geëuthanaseerd.
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of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Om het waarneembare gedrag terdege te kunnen interpreteren zijn
diersoorten met een redelijke complexiteit vereist. Muizen zijn reeds
uitermate geschikt gebleken en uitgebreid bestudeerd in voorgaand
onderzoek om bepaalde gedragingen te vertalen naar het menselijke
gedrag. Daarmee samenhangend is de relatieve structurele en
functionele homologie tussen het muriene en het menselijke brein
belangrijk voor dit project.
Op basis van statistische analyses en voorgaande projecten hebben we
een raming gemaakt van het aantal proefdieren. Hierbij werden
verschillende parameters in rekening gebracht om enerzijds de
onderzoeker in staat te stellen een effect op te sporen indien dit
biologisch relevant wordt geacht, anderzijds het aantal dieren te
beperken tot het strict noodzakelijke.
Dieren zullen in groep gehuisvest worden en er zal ten allen tijde
kooiverrijking aanwezig zijn, conform de richtlijnen. Chirurgische
ingrepen zullen op gevalideerde wijze gebeuren en ongemakken zullen
geminimaliseerd worden door pre-, post-, en peri-operatieve
maatregelen (i.e., pijnstilling, antibiotica, heating pads ter preventie van
hypothermie tijdens de operaties, ...). Doorheen de experimenten zullen
dieren via een dagelijks logboek worden gecontroleerd op gewicht,
uiterlijk voorkomen en gedrag. Zo wordt ook het (fysiek) welzijn van het
dier geregistreerd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Ontwikkeling van yellow fever (YFV) virus afgeleid chimeer Japanese
encephalitis (JEV) vaccin Imojev als dubbeldoel vaccin tegen JEV en YFV

Looptijd van het project

01-12-2017 tot 30-11-2022

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

vaccin, gele koorts virus, Japanse encefalitis virus

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Ontwikkeling van een vaccin dat werkt tegen Japanse encefalitis virus
(JEV) en gele koorts virus (YF) zal een alternatieve strategie opleveren
tegen gele koorts wanneer er een tekort is aan het huidige vaccin.
Bovendien verhindert het vaccin dat in regio's waar momenteel enkel
JEV voorkomt, ook YF zal opduiken.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Ontwikkeling van DNA-geactiveerde vaccins leidt tot een verhoogde
beschikbaarheid bij een groot deel van de bevolking doordat ze
thermostabiel en goedkoop zijn, en daarnaast een eenvoudig
productieproces hebben. Bovendien vereist het productieproces enkel
bacteriën en geen kippeneieren zoals het huidige vaccin. Daarnaast is
een bescherming tegen 2 virussen met 1 vaccin ook een sterk pluspunt.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

570 muizen en 110 hamsters

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Het toedienen van het virus en het vaccin bij muizen zal een tijdelijk
ongemak veroorzaken, die minder of even groot is als het toedienen van
een verdovingsmiddel. De hamster worden verdoofd tijdens de
experimenten. Enkel dieren die het virus toegediend krijgen en niet
worden behandeld met het vaccin zullen ziektesymptomen vertonen.
Het uiterlijk, gedrag en gewicht van de dieren worden gevolgd
gedurende de gehele studie. Indien er duidelijke tekenen van lijden zijn
worden de dieren geëuthanaseerd. Dit om het lijden tot een minimum
te beperken. Alle overblijvende dieren worden op het einde van het
experiment geëuthanaseerd. De ernst van het project wordt als ernstig
ingeschat.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

De werking van het vaccin werd reeds uitgebreid in celcultuur
bestudeerd. De volgende stap in het bestuderen en het mogelijk
ontwikkelen van het vaccin vereist het bestuderen van de werkwijze van
dit vaccin in dieren, aangezien cellen het volledige en complexe systeem
van een levend organisme niet kunnen nabootsen.

De studie is zo opgezet dat er zo weinig mogelijk dieren gebruikt worden
om statistische resultaten te kunnen bekomen.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het toedienen van het virus en het vaccin bij muizen zal een tijdelijk
ongemak veroorzaken, die minder of even groot is als het toedienen van
een verdovingsmiddel. De hamster worden verdoofd tijdens de
experimenten. Enkel dieren die het virus toegediend krijgen en niet
worden behandeld met het vaccin zullen ziektesymptomen vertonen.
Het uiterlijk, gedrag en gewicht van de dieren worden gevolgd
gedurende de gehele studie. Indien er duidelijke tekenen van lijden zijn
worden de dieren geëuthanaseerd. Dit om het lijden tot een minimum
te beperken. Alle overblijvende dieren worden op het einde van het
experiment geëuthanaseerd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Werkzaamheidstest van BR11339 and BR11340 in een diabetische
retinopathie muizenmodel

Looptijd van het project

01.01.2018-01.01.2020

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

diabetes, oogziekte, retinopathie, behandeling

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

De prevalentie van diabetes mellitus I en II zal naar verwachting stijgen
van 415 miljoen in 2015 naar 640 miljoen in 2040, vanwege de westerse
levensstijl en de vergrijzing van de bevolking. Bovendien beschrijven
wereldwijde onderzoeken dat 1 diabetische patiënt op 3 diabetische
retinopathie (DR) ontwikkelt, een chronische en progressieve oogziekte,
en een van de belangrijkste oorzaken van onomkeerbaar gezichtsverlies
en blindheid bij de bevolking in de werkende leeftijdscategorie in
ontwikkelde landen. Dit zal resulteren in een enorme toename van DRpatiënten en een daaropvolgend sociaal-economisch probleem. Klinisch
wordt DR gekenmerkt door vasculaire abnormaliteiten zoals microaneurysma's, heamorragie, diabetisch macula-oedeem (DME) en
neovascularisatie. Zowel de diagnose als de behandeling van DR zijn
gericht op deze vasculaire veranderingen in het achterste deel van het
oog. Helaas zijn de beschikbare behandelingen onvoldoende (door late
diagnose, of een lage respons op behandeling) of veroorzaken ze
mogelijke bijwerkingen, wat aangeeft dat er dringend behoefte is aan
nieuwe, alternatieve therapieën. Het doel van deze studie is om preklinisch de werkzaamheid van de compounds BR11339 en BR11340 op
de retinale morfologie, inflammatie, bloedvat-lekkage, gezichtsscherpte
en bloeddruk na tweedagelijkse (BID) orale toediening in een
diabetische retinopathie muismodel te onderzoeken.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Door het pre-klinisch testen van de veelbelovende compounds BR11339
en BR11340 in een muis DR model, op contractbasis met een
farmaceutisch bedrijf, kan dit experiment bijdragen aan het
identificeren van een nieuwe en integratieve therapie voor de
behandeling van diabetische retinopathie, een aandoening die
momenteel miljoenen mensen treft.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij

muizen, 280
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benadering het aantal van deze
dieren?
In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Alle procedures kunnen worden gecategoriseerd als matig. ooginjecties
van de muizen zullen worden uitgevoerd onder volledige en aanvullende
lokale verdoving. De gemiddelde duur van pijn / ongemak na ooginjectie
is 1 dag. Wat bloedafname uit de staartvene betreft, zal dit slechts
eenmaal en na lokale verdoving plaatsvinden. Het bloeden worden
onmiddellijk gestopt door lokale druk toe te passen. Alle dieren zullen
worden geëuthanaseerd aan het einde van de levensduur, hetzij 8 of 12
weken na inductie van diabetes, voor verdere histologische analyse.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Bij het focussen op klinische toepassingen, is het essentieel om de
respons van therapeutische agentia in vivo in experimentele
diermodellen te bestuderen. Bovendien staat dit onderzoek geen
alternatieve methoden toe, omdat het niet mogelijk is om het effect van
compounds op de morfologie van de retina, inflammatie, bloedvatlekkage, gezichtsscherpte en bloeddruk van een murien DR model in een
in vitro of ex vivo omgeving correct te karakteriseren. Het aantal dieren
wordt ook beperkt door het gebruik van verschillende niet-invasieve
technieken / set-ups in hetzelfde dier.
Het aantal dieren per experiment werd berekend met behulp van een
tweezijdige Student's t-test (0,05 significantieniveau en power van 90%)
voor een verschil in gemiddelden tussen twee groepen uitgaande van
gelijke variantie en gelijke groepsgrootte. Gemiddelden en
standaarddeviaties, benodigd voor het berekenen van de effectgrootte
(ES), voor de gebruikte technieken werden verkregen uit eerdere
publicaties of afgeleid van recente (niet-gepubliceerde) gegevens
verkregen in het gastlaboratorium. Verder worden er verscheidene nietinvasieve technieken gebruikt die het bestuderen van verschillende DRgerelateerde pathologische processen over een langere periode in vivo
mogelijk maken, dit allemaal binnen hetzelfde dier.
Gezien de overeenkomsten in de anatomie van het oog, is de muis de
laagste species die geschikt is voor deze studies. Standaard wordt de
muis gebruikt voor het uitvoeren van de voorgestelde experimenten.
Daarnaast is het oog van de muis gemakkelijk te manipuleren.
Chirurgische ingrepen worden onder algemene verdoving uitgevoerd.
Daarnaast wordt gebruikt gemaakt van oogdruppels voor extra lokale
verdoving. Na de behandeling wordt een oogzalf met
ontstekingsremmers en antibiotica toegediend en worden de dieren op
een warmtekussen gelegd waar ze kunnen ontwaken. De dieren worden
dagelijks opgevolgd. Op deze manier kunnen eventuele ongemakken
snel vastgesteld worden waarna deze, indien mogelijk, verlicht kunnen
worden met behulp van pijnstillers.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Target-afgeleide factoren als nieuwe neuroprotectieve modulatoren in
glaucoom

Looptijd van het project

22/01/2018 - 21/01/2023

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Glaucoom, neuroprotectie, chemogenetica en retinale ganglioncellen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Vandaag de dag vormt glaucoom de op één na belangrijkste oorzaak van
blindheid. Deze neurodegeneratieve ziekte wordt gekenmerkt door het
progressief afsterven van retinale ganglioncellen (RGC’s), neuronen die
visuele informatie van het oog naar verschillende hersengebieden
projecteren. Zowel het stijgend aantal glaucoompatiënten als de
afwezigheid van efficiënte therapieën, creëert een groeiende vraag naar
neuroprotectieve strategieën die de RGC-overleving kunnen
waarborgen.
Uit eerder onderzoek bleek dat stimulatie van neuronale activiteit in het
belangrijkste RGC-projectiegebied in de muis (i.e. de superior colliculus)
leidt tot een significante verhoging van RGC-overleving in een
experimenteel glaucoommodel. Het doel van dit vervolgproject is dan
ook tweevoudig. Enerzijds zal het experimenteel protocol gewijzigd en
geoptimaliseerd worden om de hypothese te bevestigen in een
chronischer en klinisch relevanter model. Anderzijds zal er getracht
worden het onderliggende mechanisme van het geobserveerde
neuroprotectief effect te achterhalen. Hiertoe zullen eerst de retrograad
getransporteerde eiwitten afkomstig van de superior colliculus
onderzocht worden in naïeve retina’s. Vervolgens zal, in het
experimenteel glaucoommodel, bestudeerd worden welke retrograad
getransporteerde eiwitten in de retina aanwezig zijn na chronische
activatie van de superior colliculus. Dit onderzoeksproject kan dan
uiteindelijk leiden tot de ontdekking van (de cruciale mix van) eiwitten
belangrijk voor RGC-overleving. Deze vormen dan uiteraard interessante
targets voor de ontwikkeling van nieuwe neuroprotectieve
behandelingen voor glaucoom en andere optische neuropathieën.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen

Allereerst zal dit project bijdragen tot een beter algemeen begrip van de
pathologische mechanismen van glaucoom, dewelke tot op heden nog
niet volledig uitgeklaard zijn. Ten tweede wordt er een nieuw en
innovatief experimenteel glaucoommodel op punt gesteld, dat het
glaucoomonderzoek in België zal versterken en vooruithelpen. Verder
worden er fundamentele stappen gezet in de zoektocht naar nieuwe
neuroprotectieve middelen. Het onderzoek naar het neuroprotectief
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of dieren? (Maximaal 700
karakters)

potentieel van verhoogde neuronale activatie op RGC-overleving kan
aldus, op lange termijn, bijdragen tot het vertragen en/of stoppen van
neurodegeneratieve ziekten zoals glaucoom.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Muizen (C57Bl6/J), 906

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Chirurgische ingrepen (bijvoorbeeld stereotactische injectie in
hersenen) worden uitgevoerd onder algemene verdoving met
bijpassende pijnstilling. De proefdieren zullen hierbij (postoperatief)
een matige vorm van pijn, lijden, angst of hinder van de algemene
toestand ondervinden. De hierbij ondervonden pijn en/of ongemak is
van korte duur en zal op gepaste wijze behandeld worden met een
analgeticum. Uiteindelijk zullen de dieren worden geëuthanaseerd,
waarna immunohistologische / proteoom analysen zullen uitgevoerd
worden op de verzamelde weefsels.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het effect van hersenactivatie op RGC overleving ontrafelen is niet
mogelijk in silico/ in vitro / ex vivo: dit onderzoek betreft de studie van
de zeer complexe interactie tussen verschillende delen van het centraal
zenuwstelsel (nl. de retina en de superior colliculus). Deze interactie kan
niet op voldoende wijze nagebootst worden in silico / in vitro / ex vivo,
waardoor er waardevolle informatie verloren kan gaan met oog op
klinische translatie. Daarom zijn er voor deze vraagstelling geen
alternatieve methoden beschikbaar.
Voor elk experiment werd het minimum aantal dieren berekend met
een power-analyse (G*Power 3.1) om statistisch significante data te
bekomen. De pilootexperimenten omvatten telkens nieuwe
optimalisatieprocessen, waarbij de standaarddeviatie pas na de
experimenten geschat kan worden. Bovendien werd voor elke dierproef
de proefopzet in detail uitgestippeld (met geschikte controle
experimenten) en wordt een nieuwe dierproef steeds besproken op de
wekelijkse vergadering van de onderzoekgroep om onnodige
herhalingen van experimenten te vermijden.
De keuze van proefdieren gaat uiteraard uit naar deze met de laagste
graad van neurofysiologische gevoeligheid. Voor het onderzoek naar
neuroprotectie in glaucoom is dit de muis. De opgesomde manipulaties
(e.g. de stereotactisch injectie in hersenen, nodig voor neuronale
activatie) kunnen niet uitgeoefend worden in lagere diersoorten.
Chirugische ingrepen worden uitgevoerd onder algemene verdoving en
bijhorende lokale verdoving wordt ten gepaste tijden aangebracht . Om
ongemak na een ingreep te minimaliseren, worden de proefdieren op
een verwarmkussen gelegd, waar ze onder toezicht van de uitvoerende
onderzoeker kunnen ontwaken uit algemene verdoving. Hierna worden
ze overgebracht naar hun vertrouwde kooien en permanent
geobserveerd gedurende enkele uren, Nadien is er dagelijkse opvolging
van dierenwelzijn volgens de scorelijst. Indien ongemak of pijn wordt
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Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

waargenomen, wordt een pijnstiller (meloxicam) toegediend en worden
de proefdieren meermaals per dag opgevolgd.
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Titel van het project

Onderzoek naar ontwikkeling van de hersenen

Looptijd van het project

Februari 2018 - Maart 2023

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

neurale ontwikkeling, autisme, neurodegeneratie, regeneratie,
orgaandonor

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

De hersenen bestaan uit verschillende soorten hersencellen met elk hun
specifieke functies, wat maakt dat de hersenen waarschijnlijk het meest
complexe orgaan is. Met dit onderzoek proberen we te begrijpen how
de complexiteit van onze hersenen in het embryo ontwikkelt, van
stamcellen tot neuronale netwerken.
Onze studies stellen fascinerende fundamentele vragen over de evolutie
van de complexiteit van onze hersenen, gedurende de laatste miljoen
jaren. Ons werk heeft ook heel interessante toepassingen voor een
beter begrip van talrijke neurologische ziekten, van autisme tot
neurodegeneratie, en misschien, in een verdere toekomst, voor de
ontwikkeling van nieuwe therapeutische middelen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Ziekten van de ontiwkkeling van de hersen veroorzaken een zware last
voor de patiënt en zijn familie, en er zijn nog geen doeltreffende
therapieen voor die ziekten. Deze studie zal leiden tot een beter inzicht
in mechanismen die leiden tot het ontstaan van deze ziekten. Onze
studie kan ook interessante toepassingen hebben voor neurale
regeneratie en begrip van degeneratieve ziekten.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Muizen; 2750, Ratten; 250

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

De dieren zullen weinig of geen negatieve effecten ervaren. Bij de
dieren zal er hersenweefsel afgenomen worden na euthanasie.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Momenteel zijn er nog geen alternatieve methodes beschikbaar om
specifieke hersencellen te bestuderen in een systeem dat de levende
hersenen nabootst. Hersencellen in een petrischaal zijn embryonale
cellen die niet dezelfde kenmerken vertonen als adulte hersencellen. Er
zijn geen alternatieve methode om de interactie tussen specifieke
hersencellen te bestuderen in vitro. Het gebruik van proefdieren is dus
noodzakelijk.
Het aantal dieren is berekend om voldoende cellen voor in vitro
onderzoek te waarborgen. Elk experiment met proefdieren wordt in
detail intern besproken met een team van ervaren wetenschappers.
Finaal worden de resultaten gepubliceerd in internationale tijdschriften
zodat geen onnodige duplicaties gebeuren.
Lagere diersoorten zijn onvoldoende complex om het onderzoek uit te
voeren. Het samenspel van specifieke hersencellen in de hersenen van
een muis of rat is sterk gelijkend op dit van de mens en dus relevant.
Pijn wordt tot een minimum herleid door goedgekeurde standaard
proceduren toe te passen door ervaren onderzoekers.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Evaluatie ECG adaptor

Looptijd van het project

12 maanden

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

ECG, catheterisatie, hart

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het intravasale ECG dat gebruikt wordt om de kathetertip te
positioneren, kan op 2 manieren gegenereerd worden. Ofwel gebruikt
met een metalen guidewire ingebracht in de katheter ofwel gebruikt
men een met zoutoplossing gevulde katheter. Beide systemen vergen
een speciaal aangepaste adaptor om het signaal van de guidewire of van
de met zoutoplossing gevulde katheter naar de ECG monitor te
geleiden. In dit project wil men een adaptor testen die compatibel is
met beide systemen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Bij het plaatsen van een centrale veneuze katheter wordt de
positionering van de kathetertip nog vaak gedaan door middel van
radioscopie. Met onze dierproef willen we een systeem testen waarbij
de positionering van de kathetertip gebeurt door middel van
elektrocardiografische geleiding. Deze techniek is even nauwkeurig als
de radioscopie, maar zonder stralenbelasting voor de patiënt en de
zorgverlener.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

2 varkens

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Tijdens het experiment zijn de dieren onder volledige narcose en
worden zij niets gewaar. Na afloop van de operatie worden ze
geëuthanaseerd. Inschatting ernst: terminaal
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

Momenteel zijn er geen alternatieven beschikbaar waarin wedeze
adaptor, die gebruikt wordt voor de positionering van de kathetertip via
electrocardiografische geleiding, kunnen testen. Varkens worden
hiervoor gebruikt omdat het bloedvatenstelsel en hart zeer gelijkend is
met dat van de mens

Tijdens dit pilootproject wordt één dier gebruikt, om na te gaan wat we
kunnen verwachten tijdens het gebruik van deze adaptor. Een 2de dier
wordt voorzien als reserve.

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)

Er kunnen geen kleinere proefdieren gebruikt worden. Het circulatoir
systeem van kleinere proefdieren is te klein om dit systeem in te testen.

Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Tijdens het experiment zijn de dieren onder volledige narcose en
worden zij niets gewaar. Na afloop van de operatie worden ze
geëuthanaseerd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Een nieuwe balloon voor foetoscopische endoluminele trachea occlusie
(FETO) in het schapenmodel van Congenitale Hernia Diafragmatica.

Looptijd van het project

Drie jaar (01/03/2018 - 01/03/2021)

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Longontwikkeling, Hernia Diafragmatica, tracheale occlusie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Congenitale Hernia Diafragmatica is een aangeboren afwijking die een
goede ontwikkeling van de longen voorkomt. De ingewanden die zich
normaal in de buik bevinden, kunnen zich doorheen een gat in het
middenrif naar de borstkas verplaatsen. Deze verstoren de normale long
ontwikkeling, dus hebben baby’s bij de geboorte
ademhalingsmoeilijkheden.Kinderen die met deze aandoening geboren
worden, hebben kleinere longen en een hoge bloeddruk in de longen.
Dit resulteert in problemen met de zuurstofvoorziening van bloed na de
geboorte. Ons doel is om een prenatale behandeling te vinden, die de
ontwikkeling van de longen stimuleert en pulmonale hypertensie
voorkomt.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Bij congenitale hernia diafragmatica kan een ingreep die de longgroei
stimuleert nog voor de geboorte kan de overleving verbeteren. Er wordt
een klein ballonnetje in de luchtpijp van de ongeboren baby
aangebracht. Deze ingreep wordt “foetale endoluminele tracheale
occlusie” (FETO) genoemd. Het ballonnetje moet voor de geboorte uit
de luchtpijp verwijderd worden (tweede ingreep, genoemd UNPLUG).
Zonder dat kan de baby niet vrij ademen; bovendien stimuleert dat ook
de longrijping. Patienten moeten dan tussen het plaatsen en het
verwijderen van het ballonnetje in de omgeving van het ziekenhuis waar
het ballonnetje geplaatst werd verblijven. Onderzoekers hebben een
nieuw ballonnetje ontworpen dat zonder ingreep kan verwijderd, door
blootstelling aan een magnetisch veld (bvb dicht bij een MRI apparaat
staan). Als dit goed werkt, kan de tweede ingreep vermeden worden.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

We zullen 34 zwangere schapen met 43 foetussen gebruiken

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de

Bij zwangere schapen wordt in een eerste operatie een hernia bij de
foetus geinduceerd. Later krijgen zij een operatie om het ballonetje in
de luchtpijp te plaatsen. Nog eens 3 weken daarna wordt de ballon
verwijderd. Operaties zijn onder algemene verdoving en het welzijn van
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dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

de moeder en haar foetus wordt doorlopend gecontroleerd.
Postoperatief krijgen de moeders pijnverdoving. Op het einde van het
experiment worden moeder en foetussen geëuthanaseerd. Inschatting
ernst: ernstig.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Helaas is er is geen in vitro model dat deze aandoening kan
reproduceren. Om de doeltreffendheid van deze interventie te
evalueren, moet het worden getest op ontwikkelende foetale longen.

Het aantal te behandelen dieren werd berekend via een statistische
analyse, die de mortaliteit van deze ziekte en de vermoedelijke
effectiviteit van de behandelingen in rekening brengt

Na deze studie willen we deze ballon bij de mens testen. We gebruiken
eerst schapen omdat hun foetale longontwikkeling dicht bij die van
mensen staat. De schapen zullen vrije toegang tot water en voedsel
hebben en worden dagelijks gecontroleerd met behulp van
gedragsschalen om hun welzijn te controleren. Bovendien zullen we
anesthesie, analgesie en antibiotica gebruikt rond de tijd van de
operaties om complicaties te voorkomen en pijn te verminderen.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Gebruik van een cite-sorb absorber in een varkens
longtransplantiemodel

Looptijd van het project

1/02/2018 - 01/12/2019

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Primary Graft Dysfunctie (PGD), longtransplantatie, orgaandonoren

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Longtransplantatie is de ultieme levensreddende behandeling voor
patiënten met terminaal longlijden Deze behandeling wordt echter
gecompromitteerd door PGD (Primary Graft Dysfunction) of acuut
longfalen. PGD is een ernstige vorm van acute longschade en is
geassocieerd met een hoge morbiditeit en mortaliteit in de vroege
postoperatieve fase (0-7h postoperatief). Het is uitermate belangrijk dat
de bewustwording naar PGD wordt verhoogd en er technieken worden
ontwikkeld om betere postoperatieve resultaten te genereren. Er is
eveneens meer onderzoek nodig om deze belangrijke morbiditeit en
mortaliteit te verlagen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit varkensmodel kan fundamenteel onderzoek vertalen of transleren
naar de klinische praktijk om acute transplantrejectie te verminderen en
om het aantal bruikbare longen te verhogen. Dit kan in dit model met
behulp van een cytosorb voor cytokines.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Landbouwvarkens zullen gebruikt worden. (50 in totaal).

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

De dieren worden vooraf verdoofd en de experimenten worden onder
volledige verdoving uitgevoerd.. Op het einde van het experiment
worden de dieren geëuthanaseerd. De ernst wordt daarom als terminaal
ingeschaald
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Er kan geen evaluatie gebeuren op 'lager' niveau aangezien het
noodzakelijk is om de complexe interactie tussen immunologie,
fysiologie, hemodynamica en pathofysologie moeten monitoren, met
betrekking op PGD. Mochten we dit op celniveau uitvoeren, zouden we
nooit de wetenschappelijke evidentie kunnen verkrijgen die we zouden
willen. Hiervoor is een transplant model noodzakelijk.

Het aantal dieren in elke groep is gebaseerd op extensieve ervaring van
onze onderzoeksgroep. Hiervoor zullen we 20 varkens per groep
gebruiken (10 donoren en 10 recipiënten per groep.) De overige 10
varkens zullen gebruikt worden om het transplant model te exploreren
en eerst op punt te stellen.
Translatie naar de klinische praktijk is noodzakelijk. Hiervoor maken we
gebruik van varkens aangezien zijn een grote gelijkenis vertonen in
respiratoire fysiologie in vergelijking met de mens. Het transplantmodel
is reeds beschreven, maar heeft nood aan optimalisatie. Er wordt
voldoende analgesie en anesthesie gebruikt om discomfort van de
dieren te vermijden. De diepte van de anesthesie wordt gemonitord
door hemodynamische parameters.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Een chronisch implanteerbare contractiliteitssensor

Looptijd van het project

31-01-2018 tot 30-09-2019

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Hartfalen, telemonitoring, contractiliteitssensor

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Hartfalen is een belangrijk klinisch probleem in onze samenleving.
Opvolging gebeurt door de cardioloog in het ziekenhuis. Met een
implanteerbare contractiliteitssensor willen we de hartfunctie van
hartfalen-patiënten thuis continu opvolgen. Zulke sensoren zijn al
gebruikt voor korte opvolging (enkele dagen maximum). Met dit project
willen we nagaan of de hartfunctie ook over langere tijd accuraat
gemeten kan worden.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Door de hartfunctie van patiënten met hartfalen thuis continu op te
volgen zullen we sneller op een achteruitgang van de hartfunctie
kunnen inspelen. Het zal ook nieuwe informatie aanleveren over de
hartfunctie tijdens dagelijkse inspanningen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Schapen, 20

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De sensor zal onder algemene verdoving op het hart van de schapen
geïmplanteerd worden via een thoracotomie (openborst operatie).
Nadien zullen de schapen en de output van de sensor 8 weken lang
geobserveerd worden. Nadien wordt het schaap geëuthanaseerd en het
hart en de sensor verzameld. De ernst van het project wordt als matig
ingeschaald.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

Om de ingroei van de sensor en de effecten van verlittekening op de
sensor output na te gaan dient een proefdiermodel gebruikt te worden.

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Een werkende versie van de sensor wordt gebruikt vanaf de eerste
implantatie. Zodoende kan naast de ingroei en verlittekling ook meteen
het signaal geanalyseerd worden.

Om de ingroei van de sensor en de effecten van verlittekening op de
sensor output na te gaan dient een proefdier gebruikt te worden dat
fysiek groot genoeg is om de sensor te kunnen implantereren. De dieren
krijgen analgesie postoperatief en worden gemonitord voor tekens van
pijn, lijden of complicaties volgens de richtlijnen van het laboratorium.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Studie van oncogenen betrokken in de pathogenese van leukemie via
beenmergtransplantatie modellen

Looptijd van het project

5 jaar (1 januari 2018 – 31 dec 2022)

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

T-cel acute lymfatische leukemie (T-ALL) , Leukemie, stamcellen,
oncogenen, T-Cel

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Leukemie ontstaat door de accumulatie van verschillende mutaties in
hematopoietische stamcellen. Het is momenteel nog niet goed
begrepen hoe deze verschillende mutaties leukemie veroorzaken, en
hoe deze verschillende mutaties kunnen samenwerken in leukemie
ontwikkeling. Het doel van dit project is om hierin betere inzichten te
bekomen door verschillende van deze mutaties samen tot expressie te
brengen in de beenmergcellen van muizen. Dit zal bekomen worden via
het beenmergtransplantatie model. Dit onderzoek zal aantonen welke
combinaties van oncogenen cooperatief werken in het induceren van Tcel leukemie en zal modellen ter beschikking stellen voor verder
onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen die kunnen gebruikt worden
voor de behandeling van T-cel leukemie patiënten.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Op basis van de mutaties die we vastgesteld hebben in T-ALL patiënten,
trachten we de leukemie van de patiënt na te bootsen door dezelfde
mutaties in het hematopoietisch systeem van de muis te introduceren.
Hiermee hopen we om leukemie te bekomen die representatief is voor
deze van de patiënten met dezelfde mutaties. Het doel van deze studie
is om beter inzichten te verwerven in het ontstaan van leukemie.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Muizen 5625

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?

In deze experimenten hebben we 2 groepen, de donoren die worden
onmiddellijk geëuthanseerd voor het isoleren van beenmerg. Deze
dieren zullen dus weinig of geen leed ondervinden. De recipients
daarentegen worden bestraald en krijgen een injectie via de staartvene
van beenmergcellen. Deze dieren worden enkele maanden gevolgd om
leukemievorming te bestuderen. Er is een afname van bloed voorzien
eenmaal per 2 tot 3 weken. Bij deze dieren kan na enkele maanden
leukemie ontwikkelen. Leukemievorming is doorgaans snel en in dit
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Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

geval zal het lijden enkele dagen tegen ernstig zijn. We hebben
duidelijke eindpunten gedefinieerd om het lijden kort en bepert te
houden. Bij het eindpunt wordt het dier geëuthanaseerd. Het project
wordt als ernstig ingeschat

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Onze experimenten worden voor een groot deel uitgevoerd op cellen
die we in cultuur kunnen houden. Echter, om een goed zicht te krijgen
op de rol van de mutaties bij de ontwikkeling van leukemie in vivo
moeten we terug in een dier experimenteren, zodat we de ontwikkeling
van de beenmergcellen kunnen volgen in hun normale omgeving
(beenmerg, milt, thymus, bloed, infiltratie in weefsels). De ontwikkeling
van leukemie kan niet in vitro bestudeerd worden, omdat de interactie
tussen de leukemiecellen en andere bloedcellen en weefsels nodig is
voor de ontwikkeling van deze leukemie. Bovendien kunnen
leukemiecellen van patiënten niet in cultuur gebracht worden, omdat
deze cellen niet groeien ex vivo.
Onze experimenten worden voor een groot deel uitgevoerd op cellijnen
en cellen die we kort in cultuur kunnen houden, waardoor we enkel in
de laatste stadia van ons onderzoek experimenten in dieren moeten
uitvoeren. Zo vermijden we dat we kankergenen testen die niet relevant
zijn. Pas wanneer we zeker zijn dat de kankergenen belangrijk zijn
worden ze getest in deze diermodellen. De diermodellen zijn ook
volledig geoptimaliseerd, zodat de slaagkans van de experimenten heel
hoog is en de experimenten niet verschillende keren moeten herhaald
worden.
Het bloedsysteem van de muis is bijna identiek aan dat van de mens,
waardoor de muis het meest geschikt is om leukemie (een kanker van
de bloedcellen) te bestuderen. Wanneer de dieren ziek worden, worden
ze dagelijks opgevolgd, en bij verminderde mobiliteit, moeilijke
ademhaling, zeer afwijkende bloedwaarden, of sterke afname gewicht,
worden de dieren geëuthanaseerd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Ex-Vivo muis retina experimenten

Looptijd van het project

3 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

visueel systeem, hersencircuits, retina, muis

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het zenuwstelsel is opgebouwd uit duizenden verschillende celtypen die
zijn georganiseerd in afzonderlijke circuits om alle relevante informatie
op te vangen en zo bepaalde gedragingen in gang zetten. Er is weinig
geweten over hoe deze circuits zijn gebouwd om dergelijke taken uit te
voeren. De superieure colliculus is een belangrijk knooppunt in het
visuele systeem, waar verschillende neuronenpopulaties bepaalde
visuele informatie van het netvlies ontvangen om vervolgens
gedragingen te induceren zoals het vermijden van roofdieren of
oriënteren op prooi. Een combinatie van virale toepassingen,
muizenlijnen en moleculaire merkers wordt gebruikt om verder inzicht
te krijgen hoe deze circuits zijn opgebouwd om de verschillende taken
uit te voeren.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Deze experimenten laten toe te begrijpen welke visuele informatie
wordt verspreid in hersencircuits die betrokken zijn bij een specifiek
gedrag. De studie biedt algemene inzichten hoe de hersenen relevante
informatie onttrekken en hoe deze informatie vervolgens wordt
verstuurd naar de juiste doelen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

658 muizen over een periode van 3 jaar.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?

De operaties voor dit project zijn matig invasief omdat er geen
lichaamsholten worden geopend en de dieren normaliter binnen 1-2
dagen herstellen. De dieren kunnen worden teruggebracht naar hun
oorspronkelijke kooi en er is geen aparte behuizing nodig. Na enkele
dagen tot weken (de tijd die nodig is voor de geïnjecteerde
bestanddelen hun doel te bereiken), worden de dieren gedood en wordt
het weefsel post-mortem geoogst. De ernst van het project wordt als
matig ingeschat.
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Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Er zijn geen in vitro alternatieven om zintuiglijke verwerking in
zoogdieren te bestuderen tijdens gedrag. In vitro culturen vernietigen
de natuurlijk voorkomende netwerken tussen neuronen.

Uit de vorige experimenten, kunnen we het aantal dieren schatten dat
er nodig is om voldoende retinale ganglioncellen te meten om de types
en projectiedoelwitten te identificeren. Het gebruik van verschillende
muizenlijnen en moleculaire hulpmiddelen verhoogt de specificiteit van
de voorgestelde experimenten aanzienlijk. Het geschatte aantal dieren
is gebaseerd op het feit dat voor elke stam en moleculaire merker ten
minste 3 dieren nodig zijn voor een statistisch significant resultaat.
De muis is uitgegroeid tot een belangrijk modelsysteem voor het
bestuderen van visuele verwerking. Het visuele systeem, met name de
retina lijkt op die van hogere zoogdieren. Tal van transgene lijnen
maken het mogelijk om virale vectoren met fluorescerende sondes
voor gerichte neurale populaties af te leveren. De voorgestelde
procedures zijn licht tot gemiddeld invasief en de dieren herstellen zeer
snel. Om het herstel verder te versnellen, zullen dieren worden
voorzien van antibiotica, zacht voedsel en pijnstillers indien nodig. Na
de herseninjecties kunnen de dieren herenigd worden met hun
nestgenoten, er is geen aparte huisvesting nodig.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Het effect van UV bestraling op het ontstaan van melanoma in de staart
van muizen en correlatie met ontsteking.

Looptijd van het project

01/02/2018 - 31/08/2018

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Melanoom, UV-B stralen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het is algemeen geweten dat UV stralen vaak aan de oorzaak liggen van
melanoom. Hoe dit nu juist tewerk gaat is echter nog niet helemaal
duidelijk. Waarschijnlijk zou een melanoom ontstaan door een
verandering van de omgeving van de melanocyten, namelijk door een
stijging van het normale aantal immuun cellen. Door gebruik te maken
van kleuringen op cryosecties van de huid van muizenstaarten, zouden
we dit fenomeen verder kunnen onderzoeken.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Door meer te weten te komen over het ontstaan van melanoom en hoe
de omgeving daarbij betrokken is, kan er meer gericht gezocht worden
naar nieuwe therapiën. Dit zou de kans op overleving kunnen doen
stijgen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

63 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Muizenstaarten worden behandeld met 4-hydroxytamoxifen om
melanocyten te kleuren. Dit product is toxisch, dus de staarten worden
afgetaped om mogelijk aspecifieke behandeling te voorkomen. Omdat
melanoom wordt geïnduceerd, is de graad van het experiment matig.
Stalen worden enkel verkregen nadat de muizen zijn geëuthanaseerd.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

Zowel in vitro als in lagere diersoorten is het niet mogelijk om
melanocyten te identificeren.

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het aantal muizen is gebaseerd op communicatie met andere
laboratoria en op persoonlijke ervaring. Ook worden enkel muizen met
een geschikte genetische achtergrond gebruikt. De muizen worden
regelmatig gecontroleerd zodat verspilling door bv. ouderdom of ziekte
wordt vermeden.
Omwille van de overeenkomst tussen de huid van de staart van een
muis en de huid van de mens, is de muis het meest geschikte model om
melanoma en tumor micromilieu te bestuderen. Het welzijn van de
dieren wordt nauwgezet opgevolgd. In het geval de muizen ernstig
ziekte of leed vertonen, worden ze onmiddellijk geëuthanaseerd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Functionele en biochemische analyse van de eiwitfosfatase 1 (PP1)
complexen

Looptijd van het project

01/02/2018-31/01/2023

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

antilichamen, eiwitfosfatase 1, kanker

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

De lange termijn doelstelling van dit onderzoeksproject is het
exploreren van het therapeutisch potentieel van het eiwitfosfatase 1
(PP1) als doelwit voor kankerbehandeling. Dit eiwit komt niet vrij voor in
de cel, maar is steeds geassocieerd met één of meerdere eiwitten ter
vorming van een groot aantal verschillende PP1 complexen. In dit
project willen we dieper inzicht krijgen in het ontstaan en de regulatie
van de verschillende PP1 complexen in verschillende kankercellijnen. De
nadruk ligt op hoe de PP1 complexen geregeld worden tijdens de
verschillende fasen van de celdeling en wat er gebeurt na DNA schade.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De nieuwe inzichten in de regulatie van verschillende PP1 complexen
kunnen de basis vormen voor de ontwikkeling van nieuwe strategieën
voor kankerbehandelingen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

In dit project zullen ongeveer 38 konijnen gebruikt worden voor
aanmaak van antilichamen en/of isolatie van bepaalde eiwitten uit
konijnenspier.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De konijnen die gebruikt worden voor aanmaak van antilichamen zullen
een korte pijn ondervinden bij de injectie en bloedafname via het oor.
De konijnen die gebruikt worden voor isolatie van eiwitten uit
konijnenspier worden geëuthanaseeerd door een inspuiting met een
overdosis verdovingsmiddel. De ernst van het project wordt als matig
ingeschat.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Tot op heden kunnen polyklonale antilichamen, die onmisbaar zijn in
het huidig biomedische onderzoek, enkel in dieren worden aangemaakt.
De eiwitten geïsoleerd uit konijnenspier hebben bepaalde
eigenschappen die nodig zijn om enzymatische activiteiten op een
correcte wetenschappelijk manier te meten.

Om het aantal konijnen te reduceren, starten we met het inspuiten van
één konijn ipv meerdere konijnen. We zullen pas een tweede konijn
inspuiten wanneer de geïsoleerde antilichamen niet voldoen aan de
kwaliteitseisen.

Alhoewel antilichamen ook kunnen geproduceerd worden in geiten,
muizen, ratten of paarden, hebben wij gekozen voor het konijn, wegens
de ideale kost-opbrengst ratio en succesvolle ervaring om antilichamen
te isoleren uit bloed van een konijn. Daar onze procedure op punt staat,
volstaat het dikwijls om één konijn te injecteren voor de aanmaak van
één antilichaam.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Tumorcel migratie en kolonisatie in cachectische spieren (Effect van
anti-inflammatoire geneesmiddelentoediening op de overleving van
tumor-dragende muizen).

Looptijd van het project

3,5 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

kanker, cachexia, spieratrofie, gewichtsverlies, geneesmiddel

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

ja

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Cachexia is een multifactorieel syndroom, voorkomend bij 50-80% van
de kankerpatiënten in een ver gevorderd ziektestadium, en is
verantwoordelijk voor de dood van 20% van de kankerpatiënten.
Cachexia wordt gekenmerkt door inflammatoire processen en bijgevolg
progessief gewichtsverlies (voornamelijk spierweefsel), leidend tot een
verminderde levenskwaliteit.
Preliminaire data hebben aangetoond dat het anti-inflammatoire
cytokine interleukine 4 (IL-4) positieve effecten uitoefent op
inflammatie processen.
Dit project zal nagaan of een IL-4 behandeling kanker-cachexia van
tumor-dragende muizen (C26+IL-4) verbetert en deze muizen langer
doet leven dan hun niet-behandelde cachectische tegenhangers (C26).
IL-4 geactiveerde signaaltransductiemechanismen en de rol van
(residente) spier stamcellen zullen bestudeerd worden.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit project zal nieuwe mechanische inzichten over kanker-geïnduceerde
spieratrofie geven, en bijgevolg nieuwe therapeutische doelen
identificeren om spiermassa te herstellen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

60 muizen (Balb/c) van 4 maanden oud zullen gebruikt worden.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de

Kanker-cachexia muismodellen omvatten de introductie van een tumor
(C26 cellen), dewelke een progressive lethale ziekte tot gevolg heeft.
De verwachte graad van ernst is ernstig. De tumor zal nooit een
diameter groter dan 2 cm hebben, maar de muizen zullen cachexia
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dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

ontwikkelen, geassocieerd met langdurige gemiddelde pijn en lijden,
alsook de typische kenmerken van kanker-cachexia, zoals
gewichtsverlies en verminderde mobiliteit. Muizen zullen
geëuthanaseerd worden dmv cervicale dislocatie wanneer ze volgende
tekenen van pijn/ongemak vertonen: verminderde respons tot stimuli
tonen, onbekwaam zijn om rechtop te blijven, significant verminderde
eetlust hebben, gekenmerkt zijn door ernstige spieratropfie, ruwe
haarvacht hebben en verminderde lichaamstemperatuur bezitten gelijk
aan of meer dan 15%.
De muizen voor het onderzoek zullen geëuthanaseerd worden na 40
dagen, tenzij de eerder beschreven humane eindpunten bereikt
worden. De IL-4 behandelde en niet-behandelde muizen zullen
geëuthanaseerd worden voor histologische en moleculaire analyses.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.
Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

Tumorcel interacties met weefselstructuren en/of orgaansystemen, en
het gehele organisme zelf, kunnen niet onderzocht worden in een in
vitro opstelling. Belangrijk, in vivo systemen houden ook rekening met
immunologische aspecten, tumorcel migratie en de organismespecifieke metabolisatie van de toegediende geneesmiddelen.

De C26 tumor-dragende muizen zullen behandeld worden met antiinflammatoire drugs, onderverdeeld in 5 groepen (n=50), en vergeleken
worden met de controle groep (niet-behandelde cachectische muizen;
n=10).
Het aantal gebruikte proefdieren komt overeen met het minimale aantal
muizen, dat noodzakelijk zal zijn voor het behalen van statistisch
relevante resultaten.
Het experimentele C26 muismodel voor kanker-cachexia wordt gebruikt,
aangezien dit veelbestudeerde model reeds algemeen wetenschappelijk
aanvaard werd ter studie van cachexia in een humane setting.
Daarnaast werd dit model succesvol geïntegreerd in ons lab (zie
voorgaande project: Tumorcel migratie en kolonisatie in cachectische
spieren).
De muizen worden inhuis gekweekt. In het animalium wordt er gezorgd
voor voldoende water, voedsel, proper kooimateriaal en kooiverrijking
kan worden voorzien. Elke dag zal een getrainde dierenverzorger de
gezondheidsstatus van de muizen controleren. Stress of pijn zullen
dagelijks worden opgevolgd. Wanneer de proefdieren tekenen vertonen
van een te hoog ongemak, zal er meteen ingegrepen worden. Daarnaast
zal de onderzoeker zelf na introductie van de tumor, dagelijks tijdens de
eerste twee weken (éénmaal per dag) en daarna gedurende de
volgende laatste weken van het experiment (tweemaal per dag) de
voedsel inname, gewichtsverlies en lichaamstemperatuur van alle
muizen registreren. Bovendien, zullen ook tekenen van kanker-cachexia,
zoals gewichtsverlies en verminderde mobiliteit, alsook tekenen van
pijn/ongemak dagelijks geëvalueerd worden, en indien nodig tijdig
worden ingegrepen dmv euthanasie.
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Titel van het project

De degradatie van het mutant p53 tumorsuppressor eiwit in
kankercellen via inductie van het HSPA6 chaperone als nieuwe
antitumorale strategie

Looptijd van het project

05/02/2018- 31/12/2018

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Kankerbehandeling-mutant tumorsuppressoreiwit p53- chaperone
HSPA6

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het doel van dit project is een nieuwe antitumorale strategie te vinden
die zich richt op het elimineren van gemuteerd p53 eiwit uit
kankercellen door middel van HSPA6 chaperone opregulatie en
waardoor zo tumorgroei kan geinhibeerd worden. Het p53 eiwit is een
essentieel ‘tumorsuppressor’ eiwit dat cruciaal is voor het herstel van
DNA schade, en kan de celdeling stopzetten en celdood initiëren.
Recente studies tonen nu ook aan dat tumoren die gemuteerd p53 eiwit
tot expressie brengen, een aggressiever karakter vertonen en dat
depletie van het eiwit tumorgroei kan vertragen. Echter zijn er amper
therapien voorhanden die eliminatie van p53 in de hand werken. Door
middel van een tamoxifen induceerbaar HSPA6 construct in een HaCat
cellijn kunnen we de link nu ook in vivo leggen dat opregulatie van het
Heat Shock Protein A6 protein (HSPA6) effectief mutant p53 uit
kankercellen kan verwijderen,wat al ahv verscheidene in vitro
experimenten door ons is aangetoond.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Tot de dag van vandaag blijft kanker een levensbedreigende ziekte en
onderzoek naar therapie blijft een levensnoodzakelijke kwestie. Wegens
zijn cruciale functie, is het p53 eiwit in meer dan 50% van alle kankers
afwezig of gemuteerd. Hierdoor vormt gemuteerd p53 een enorm
belangrijk therapeutisch doelwit in kankerbehandeling, maar effectieve
therapien blijven uit. In onze in vitro experimenten hebben we ontdekt
dat HSPA6 in staat is mutant p53 te targetten, en als we het
werkingsmechanisme van HSPA6 ook kunnen aantonen in vivo, kan dit
een volledig nieuwe en veelbelovende therapeutische strategie
betekenen en zal dit een grote impact hebben in ontwikkeling van
nieuwe kankerbehandelingen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

NMRI nu/nu muizen. We schatten op een 40 tal volwassen muizen om
een volwaardig statistisch relevant experiment te verwezenlijken.
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In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Tumorontwikkeling en - groei zal geinitieerd worden door subcutaan
dorsaal HaCat (Wild type lijn als controle of HSPA6 induceerbare lijn)
tumorcellen te injecteren in met isofluraan verdoofde muizen.
Tumorgroei zal vervolgens dagelijks opgevolgd worden en, van zodra
mogelijk, opgemeten worden door middel van een caliper. Van zodra
zichtbare tumorgroei geobserveerd wordt, zal behandeling met
tamoxifen geinitieerd worden door middel van dagelijks
intraperitoneale injectie gedurende 10-14 dagen of totdat het aantal
neveneffecten die geobserveerd worden te overbelastend zijn voor de
dieren, waarbij de behandeling zal worden uitgesteld of stopgezet. We
zijn op de hoogte van de belastende neveneffecten van tamoxifen
behandelen dus extra toezicht van de dieren zal uitgevoerd worden.
Ook zullen de experimenten stopgezet worden als de tumorgroei >
1cm3 uitgroeit. Op dit punt zullen de dieren, door middel van cervicale
dislocatie, geëuthanaseerd worden voor histopathologisch onderzoek
en biochemische onderzoeken op ge-exciseerde tumoren. De ernst van
het project wordt als matig ingeschat.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

We werken volgens de 3V's geformuleerd door Russel & Burch (1959).
Deze dierproeven vormen het sluitstuk van een project dat al meer dan
8 jaar loopt, en waarvan excessieve voorgaande in vitro experimenten
ons overtuigen van de waarde en noodzaak van de voorop gestelde
experimenten met proefdieren. Op dit punt kunnen we niet alleen
aantonen dat opregulatie van het HSPA6 moleculaire chaperone leidt
tot het efficient elimineren van gemuteerd p53 uit meerdere soorten
humane cellijnen, maar ook dat overexpressie van het eiwit leidt tot
tumor celdood. Hierdoor kan het HSPA6 eiwit een nieuw target vormen
in de zoektocht naar nieuwe antitumorale middelen. Aangezien HSPA6
zich anders zou kunnen gedragen in een in vivo tumor omgeving, is het
noodzakelijk onze observaties te confirmeren in vooropgesteld
muizenexperiment.
Group Size Calculation: We willen een verschil kunnen zien in
tumorvolume van 40% aan het eind van de experimenten, dus gaan we
uit van volgende power analyse: wetende van voorgaande
experimenten dat de variabiliteit op tumor volume metingen bij 30
procent ligt; met p=0,8 en een significantie van 0.01, en gebruik van een
two-sided t-test, zullen 8 dieren per groep ons toelaten een significant
resultaat te boeken
Total Size estimate: er zullen twee groepen noodzakelijk zijn: de wild
type HaCat cell lijn en de HaCat cellijn met induceerbaar HSPA6. In
totaal vragen we dus 16 muizen aan per experiment. Duplicaat of
triplicaat is gewenst, dus 32 muizen worden minimaal aangevraagd.

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve

Aangezien we met humane kankercellijnen werken om
tumorontwikkeling tot stand te brengen, is het noodzakelijk te werken
met immunodeficiente muizen, namelijk de NMRI nu/nu muizen; zodat
de muizen de tumorcellen niet afstoten. De dieren zullen tijdens
tumorcel injecties verdoofd worden met isofluraan om pijn te
minimaliseren; zullen tijdens verdoving verwarmd worden en een zeer
streng toezicht zal gehouden worden voor het observeren van
pijnkenmerken. De muizen krijgen extra verrijkingsmateriaal
voorhanden.
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effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Aanleren van in vivo spierkrachtmetingen in muizen

Looptijd van het project

01/02/2018-01/02/2020

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Kritieke ziekte, spierkracht,spierafbraak

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

ja

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

In ons labo doen we onderzoek naar spierafbraak tijdens kritieke ziekte.
We hebben hiervoor een muismodel waarin we reeds ex vivo de
spierkracht kunnen meten. Een nadeel van ex vivo spierkracht
bepalingen is dat de spier geisoleerd wordt uit haar natuurlijke
omgeving. Vandaar dat we een nieuw toestel aangekocht hebben zodat
we ook in vivo de spierkracht kunnen meten.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Het goed aanleren van deze techniek om in vivo spierkracht te meten bij
muizen aan doctoraatsstudenten en laboratoriumtechnologen zorgt
ervoor dat in het eigenlijke project met kritiek zieke muizen, de kwaliteit
van de metingen hoog is en er minder dieren nodig zijn om de
wetenschappelijke vraagstelling te beantwoorden.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

40 muizen voor de opleiding van 4 personen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De dieren worden volledig verdoofd tijdens de metingen en na afloop
van het experiment wordt het dier geëuthanaseerd. Doordat de muis
tijdens de hele procedure onder vollledige anesthesie is en vervolgens
niet meer wakker wordt gemaakt uit die anesthesie, zijn de negatieve
effecten voor het dier gering. De muizen die gebruikt worden voor het
aanleren van de techniek worden niet kritiek ziek gemaakt en zijn
volledig gezond. De ernst van het project wordt als terminaal
ingeschaald.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Omdat er geen in vitro of virtuele manieren bestaan om deze
spiermetingen te leren zijn wij genoodzaakt om hiervoor dieren te
gebruiken.

Door ervaring met het aanleren van andere technieken om ex vivo
spierkracht te meten, weten we dat +/- 10 dieren per persoon nodig zijn
om deze nieuwe techniek te leren. Indien blijkt dat een persoon de
techniek sneller onder knie heeft, kan de training stop gezet worden en
worden er minder dieren gebruikt. Beide achterpoten van de muis
zullen telkens gebruikt worden.
In ons labo doen we onderzoek naar het effect van kritieke ziekte op
spierafbraak door middel van een muismodel voor kritieke ziekte.
Daarom wordt voor het aanleren van deze meettechniek muizen
gebruikt. De muizen worden volledig verdoofd. Het dier wordt na het
uitvoeren van de metingen geëuthanaseerd. Doordat de muis tijdens de
hele procedure onder vollledige anesthesie is en vervolgens niet meer
wakker wordt gemaakt uit die anesthesie, zijn de negatieve effecten
voor het dier gering.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Nieuwe therapeutische behandeling voor retinopathieën

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

lekkage - bloedvatvorming - inflammatie - wound healing

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Retinale aandoeningen zijn veel voorkomend en belangrijkste oorzaken
van blindheid in de wereld. De huidige behandelingen zijn vaak
geassocieerd met neveneffecten. Een nieuwe compound is reeds
ontwikkeld en toediening hiervan vertoont geen neveneffecten. Dit
project zal focussen op inhibitie van een nieuw molecule om de klinische
uitkomst van verschillende retinale aandoeningen te verbeteren.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Op basis van de resultaten die in deze studie verzameld worden, zal
uiteindelijk de optimale toedieningsvorm van de inhibitor gekozen
worden. Deze zal daarna uitgetest worden in klinische studies bij
mensen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Muis - 1134

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Alle ingrepen gebeuren onder volledige en plaatselijke verdoving van
het oog. De postoperatieve pijn na de ingrepen is minimaal en beperkt
maximaal tot 1 dag na de ingreep. De muizen zullen om de 2 dagen
onderzocht worden, of meer frequent in geval van pijn, discomfort of
ziekte. De pijn in onze experimenten is licht tot matig. Indien de muizen
toch te veel pijn zouden lijden, zal euthanasie uitgevoerd worden.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Verschillende celtypes kunnen in cultuur gebracht worden, maar in vitro
studies kunnen ons niets vertellen over de complexe structuren,
verbindingen en interacties die plaatsvinden in het visuele systeem. Om
meer inzicht te verkrijgen in oogziekten waarbij complexe interacties
van het visuele systeem een rol spelen, is enkel onderzoek bij
proefdiermodellen mogelijk.

Per experiment wordt de steekproefgrootte berekend die het minimum
aantal dieren aangeeft om significante verschillen te zien. Hierbij wordt
de variatie die in dit soort studies voorkomt, in rekening gebracht.
Bovendien is het noodzakelijk om het experiment ten minste 2x te
herhalen.
De muis is het meest gebruikte dier voor de studie om efficientie van
compounds na te kijken. De dierenmodellen worden uitgebreid
besproken in de literatuur, beschikken over een goede
karakterisatie/validatie en kunnen gebruikt worden als ondersteunend
materiaal bij het indienen van een dossier bij de regulatorische
autoriteiten. De dieren worden volgens de algemeen geldende regels
verdoofd en geëuthanaseerd door getraind personeel.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

De rol van TRPM3 bij het ontstaan van jeuk

Looptijd van het project

15/01/2018-01/01/2019

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

jeuk, pijn, ionenkanaal

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Jeuk is een veel voorkomend en zeer vervelend medisch probleem, dat
bij patiënten met chronische jeuk een ernstige verstoring van de
levenskwaliteit veroorzaakt. De cellulaire en moleculaire oorzaken van
jeuk zijn niet goed gekend. Eerder onderzoek van ons team toonde aan
dat het ionenkanaal TRPM3 sterk tot expressie komt in de huid, en dat
dit kanaal betrokken is bij verschillende vormen van overgevoeligheid
van de huid. Op basis daarvan willen we, gebruik makend van een
bestaand in vivo jeuk model in de muis, de hypothese onderzoeken dat
TRPM3 een sleutelrol speelt bij het ontstaan van jeuk.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Wij verwachten dat dit onderzoek niet alleen inzichten in het ontstaan
van jeuk zal opleveren, maar ook een mogelijk nieuw doelwit voor de
behandeling van jeuk kan blootleggen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

40 muizen, waarvan 20 wild type en 20 TRPM3-knockout

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Pijn of jeuk van korte duur, zonder significant effect op het algemeen
welbevinden van de dieren. De ernst van het project wordt als matig
ingeschat
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

Jeuk is een complex proces, waarvoor nog geen dierloze
onderzoeksmethoden bestaan.

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Gebaseerd op gepubliceerde resultaten van andere onderzoeksgroepen
werd een statistische schatting gemaakt van het minimum aantal dieren
dat nodig is om een mogelijk relevant verschil tussen wild type en
TRPM3-knockout muizen te detecteren. Dit voorkomt overgebruik van
proefdieren zowel door overschatting als onderschatting (waarbij de
proeven herhaald dienen te worden) van het benodigde aantal dieren.
Het in vivo model in de muis in gevalideerd in verschillende publicaties
in interantionale wetenschappelijke tijdschriften. We maken gebruik van
de muis, aangezien dat ons toelaat om wild type en TRPM3-deficiente
muizen te vergelijken. Indien we merken dat de dieren niet meer eten
of drinken, of gewicht verliezen, zullen de dieren geëuthanaseerd
worden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Expansie van leukemie cellen voor het testen van nieuwe behandelingen
voor leukemie

Looptijd van het project

5 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

NSG muizen/ Leukemie/ T-cel acute lymfatische leukemie (T-ALL)

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Leukemiecellen groeien niet goed ex vivo, maar kunnen wel
geëxpandeerd worden door ze te groeien in vivo in immuun deficiënte
muizen. Zo kunnen we voldoende cellen genereren die we kunnen
karakteriseren om er vervolgens nieuwe geneesmiddelen op te testen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Momenteel worden er nieuwe geneesmiddelen getest op
gestandaardiseerde cellijnen. Echter vaak zijn dit geen goede modellen.
Omdat ze niet de correcte eigenschappen van de primaire tumor cellen
bezitten. We zijn er van overtuigd dat als we primaire leukemie cellen in
vitro kunnen expanderen in combinatie met een korte expansiefase in
immunodeficiënte muizen, dat we veel hogere aantallen leukemiecellen
kunnen genereren met eigenschappen die korter bij de primaire tumor
cellen liggen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

2010 muizen, waaronder immuundeficiënte NSG muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De dieren zullen vermoedelijk leukemie en lymphomas ontwikkelen.
Naar het einde toe is er een kans dat deze dieren een ernstige graad van
pijn zullen ondervinden. Op het moment dat een vorm van leukemie
wordt ontdekt worden deze dieren geëuthanaseerd en worden de
weefsels gebruikt om cellen te isoleren.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

Leukemiecellen groeien niet goed ex vivo, maar kunnen wel
geëxpandeerd worden door ze te groeien in vivo in immuundeficiënte
muizen. Zo kunnen we voldoende cellen genereren die we kunnen
karakteriseren om er vervolgens nieuwe geneesmiddelen op te testen.

Na expansie in de immuundeficiënte muizen, worden de cellen verder
gegroeid in celcultuur platen. Enkel wanneer dit niet mogelijk is, worden
opnieuw muizen gebruikt. Ex vivo expansie wordt zoveel mogelijk
gebruikt, maar is niet mogelijk voor alle leukemieën.

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)

Omdat deze dieren geen ontwikkeld immuunsysteem bezitten zal de
ontwikkeling van leukemie versneld gebeuren.

Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Op het moment dat een vorm van leukemie wordt ontdekt worden of
wanneer de dieren ziektesymptomen vertonen, worden deze dieren
geëuthanaseerd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Transgene muismodellen voor de studie van leukemie

Looptijd van het project

5 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Leukemie, T-cel acute lymfatische leukemie (T-ALL), NUP214-ABL1,
TLX1, CNOT3

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

T-cel acute lymfatische leukemie (T-ALL) ontstaat door de accumulatie
van verschillende mutaties in hematopoietische stamcellen. Ten minste
4 verschillende klassen van mutaties kunnen onderscheiden worden:
mutaties die de celcyclus verstoren, mutaties die T-cel differentiatie
verstoren, mutaties die de proliferatie stimuleren, en mutaties die de
zelfhernieuwing stimuleren. Het is momenteel nog niet goed begrepen
hoe deze verschillende mutaties samenwerken om T-ALL te
veroorzaken, en of alle 4 verschillende mutaties noodzakelijk zijn voor
het ontstaan en in stand houden van de leukemie. Daarnaast zijn er nog
mutaties die recent gevonden werden in T-ALL patiënten, waarvoor nog
niet geweten is tot welke klasse van mutatie deze behoren. Het doel
van dit project is om betere inzichten te bekomen in het ontstaan van TALL door verschillende van deze mutaties te bestuderen in transgene
muismodellen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Onze experimenten worden voor een groot deel uitgevoerd op cellen
die we in cultuur kunnen houden. Echter, om een goed zicht te krijgen
op de rol van de mutaties bij de ontwikkeling van leukemie moeten we
terug in een dier experimenteren, zodat we de ontwikkeling van de
beenmergcellen kunnen volgen in hun normale omgeving. De
ontwikkeling van leukemie kan niet in vitro bestudeerd worden, omdat
de interactie tussen de leukemiecellen en andere bloedcellen en
weefsels nodig is voor de ontwikkeling van deze leukemie.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Muis, 750

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van

Bij deze dieren kan na enkele maanden leukemie beginnen te
ontwikkelen. In dit geval zal het lijden enkele dagen tegen het eindpunt
aan ernstig zijn.
De dieren worden niet langer dan nodig in experiment gehouden. Vanaf
dat er significant verschillende resultaten aantoonbaar zijn tussen de
combinatie van mutaties en controle (single mutatie) wordt het
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deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

experiment afgerond. Daarnaast wordt bij het eindpunt het dier in elk
geval geëuthanaseerd. Het welzijn van de dieren wordt dagelijks nauw
opgevolgd. Indien de muizen 10 maanden na injectie nog steeds geen
ziektesymptomen vertonen, worden ze geëuthanaseerd.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Onze experimenten worden voor een groot deel uitgevoerd op cellen
die we in cultuur kunnen houden. Echter, om een goed zicht te krijgen
op de rol van de mutaties bij de ontwikkeling van leukemie moeten we
terug in een dier experimenteren, zodat we de ontwikkeling van de
beenmergcellen kunnen volgen in hun normale omgeving (beenmerg,
milt, thymus, bloed, infiltratie in weefsels). De ontwikkeling van
leukemie kan niet in vitro bestudeerd worden, omdat de interactie
tussen de leukemiecellen en andere bloedcellen en weefsels nodig is
voor de ontwikkeling van deze leukemie.
Onze experimenten worden voor een groot deel uitgevoerd op cellen
die we in cultuur kunnen houden, waardoor we enkel in de laatste
stadia van ons onderzoek experimenten in dieren moeten uitvoeren. Zo
vermijden we dat we kankergenen testen die niet relevant zijn. Pas
wanneer we zeker zijn dat de kankergenen belangrijk zijn worden ze
getest in deze diermodellen. De diermodellen zijn ook volledig
geoptimaliseerd, zodat de slaagkans van de experimenten heel hoog is
en de experimenten niet verschillende keren moeten herhaald worden.
Het bloedsysteem van de muis is bijna identiek aan dat van de mens,
waardoor de muis het meest geschikt is om leukemie (een kanker van
de bloedcellen) te bestuderen. Wanneer de dieren ziek worden, worden
ze dagelijks opgevolgd, en bij verminderde mobiliteit, moeilijke
ademhaling, zeer afwijkende bloedwaarden, of sterke afname gewicht,
worden de dieren geëuthanaseerd. Bij leukemieontwikkeling zullen,
door de infiltratie van leukemiecellen in de hematologische organen, de
muizen lijden aan bloedarmoede, verzwakt immuunsysteem, rillen.
Door infiltratie in het ruggenmerg zullen er neurologische complicaties
kunnen optreden zoals verlamming (waardoor ze niet meer kunnen
voeden) en spasmen.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

De identificatie van onderliggende signaalwegen nodig voor succesvolle
regeneratie in de verouderde zebravis.

Looptijd van het project

01.01.2018 - 31.12.2022

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Zebravis - Veroudering - Oog - Hersenen - Optische zenuwbeschadiging

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Gezien het groeiende aantal ouderen in onze samenleving, vormt het
ontwikkelen van effectieve behandelingen voor neurodegeneratieve
ziekten een van de grootste uitdagingen in het huidig medisch
onderzoek. De translatie van de meeste studies, die veelal uitgevoerd
worden in jonge diermodellen, naar de klinische situatie, wordt
bovendien bemoeilijkt door deze nauwe associatie van veel
neuropathologieën met ouderdom. Goed gekarakteriseerde
gerontologische diermodellen, waarin de invloed van
verouderingsprocessen op regeneratie kan bestudeerd worden, zijn dus
onmisbaar in het behandelen van pathologie en/of schade in het
verouderde centrale zenuwstelsel (CZS) van zoogdieren.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Via dit project zullen meer inzichten verworven worden in de
mechanismen achter het regeneratieproces van de oogzenuw in een
oude zebravis. Met behulp van deze inzichten kunnen we vervolgens
ook informatie verkrijgen die zal bijdragen tot het stimuleren van
regeneratie in het visueel systeem van zowel de verouderde zebravis als
zoogdieren, aangezien de onderliggende mechanismen bij beide zeer
gelijkend blijken te zijn.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

De zebravis. Ongeveer 1080 dieren gespreid over 5 jaar.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

De vissen zullen onderworpe, worden aan een optic nerve crush (ONC),
waarbij de oogzenuw van het linkeroog geplet wordt. Dit zal een matige,
kortdurende pijn veroorzaken. Ook andere technieken (biocytine
labeling of injecties in het oog) zullen een matige, maar korte pijn
veroorzaken. Aan het einde van het experiment zullen de vissen op een
humane manier worden geëuthanaseerd.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Om de rol van veroudering tijdens het regeneratief proces te
bestuderen, is de complexiteit van een levend organisme noodzakelijk.
Er bestaan geen in vitro alternatieven die dezelfde resultaten kunnen
opleveren.

Het geschatte aantal van de benodigde dieren is gebaseerd op onze
huidige ervaring en op een wetenschappelijke berekening van het
minimum aantal dieren dat nodig is om statistisch significante resultaten
te bekomen.

De zebravis is een lagere vertebraat, maar het visueel systeem vertoont
toch grote morfologische en functionele gelijkenissen met dat van
zoogdieren. Bovendien biedt hij het voordeel van een grote
regeneratieve capaciteit in het centraal zenuwstelsel.
De vissen zullen gehuisvest worden onder optimale omstandigheden
(temperatuur, waterkwaliteit,...). Dieren die ernstig ziek worden, zullen
op een humane manier geëuthanaseerd worden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Studie naar de potentiële rol van de innate lymfoïde cellen in nietallergisch asthma

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

niet-allergisch asthma, innate lymfoïde cellen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Er is slechts weinig gekend over de onderliggende mechanismen van
niet-allergisch astma. Daarom is het doel van dit project om met behulp
van een muismodel de pathologie van niet-allergisch astma te
bestuderen. Recent onderzoek heeft aangetoond dat 'innate lymfoïde
cellen'(ILC) een rol kunnen spelen in allergisch astma en humane studies
hebben aangetoond dat ILCs aanwezig zijn en dat andere subtypes
aanwezig zijn per phenotype. Omdat muismodellen voor niet-allergisch
astma nauwelijks bestaan is het eerste doel van dit project het
ontwikkelen van nieuwe muismodellen zodanig dat we de rol van de
ILCs kunnen onderzoeken en hun bijdrage in de pathologie van nietallergisch astma.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit onderzoek kan leiden tot nieuwe biomarkers voor niet-allergisch
astma waardoor de diagnose makkelijker kan gesteld worden en meer
inzicht kan verkregen worden in de biologische mechanismen van nietallergisch astma. Daarnaast kan met behulp van een muismodel gezocht
worden naar nieuwe therapeutische middelen voor niet-allergisch
astma aangezien sommige patiënten met niet-allergisch astma niet
meer reageren op de standaard behandeling met glucocorticosteroïden.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Muis, aantal = 918

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

De dieren zullen behandeld worden met verschillende triggers die
kunnen leiden tot een ontstekingsreactie in de longen en
hyperreactiviteit van de luchtwegen. De verwachte graad van ernst van
deze effecten is licht. Op het einde van het protocol worden de dieren
geëuthanaseerd voor de analyse van hyperreactiviteit en om de
ontstekingsreactie te bestuderen in de longen.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Een studie in humane astma patiënten heeft aangetoond dat de 'innate'
lymfoïde cellen (ILC) aanwezig zijn in de luchtwegen en dat de meest
voorkomende ILC de ILC2 is bij allergische astma patiënten. In vitro
studies hebben ook al aangetoond dat wanneer de epitheelcelllen
geactiveerd worden, cytokines worden vrijgezet die de ILCs kunnen
activeren. Een muismodel is nodig om de onderliggende mechanismen
te bestuderen en om eventuele effecten op andere cellen te
bestuderen.
Door een power analyse is het aantal muizen per groep berekend om
een statistische verschil te kunnen opmeten. Het doorzoeken van de
literatuur heeft ons geholpen met het uitdenken van het model en gaf
ons een idee over wat haalbaar is en wat niet.

Veel onderzoek naar de onderliggende mechanismen van astma wordt
onderzocht in muismodellen. Daarom willen we een muismodel voor
niet-allergisch astma ontwikkelen. De muizen zullen verdoofd worden
wanneer er een toediening is van een molecule via de neus.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Neuronale interpretatie van voedselcomponenten in het darmlumen
van muizen op een gezond en onevenwichtig dieet

Looptijd van het project

3 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

ontwikkeling van enterische neurocircuits

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

ja

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

In dit project willen we nagaan hoe het enterisch zenuwstelsel signalen
uit het darmlumen integreert. Dit zenuwstelsel is van cruciaal belang om
de verschillende functies (absorptie, secretie, motiliteit, …) te
coordineren. De aanwezigheid van verschillende voedingsstoffen of
toxische componenten werken in op het darmepitheel dat op zijn beurt
stoffen vrijzet die zenuwcircuits activeren. We proberen na te gaan of er
specifieke herkenningspatronen optreden in het enterisch
zenuwnetwerk die op bepaalde stoffen of families van stoffen reageren.
In een muismodel van ongezonde voeding (fructose in het drinkwater),
zullen we bestuderen of die patronen veranderd zijn.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Door beter te begrijpen hoe bepaalde voedingsstoffen het enterisch
zenuwstelsel activeren wat op zich leidt tot de activering van
motiliteitpatronen. Hoe de connecties tussen de verschillende neuronen
en de verschillende lagen van neuronen in de darmwand liggen is amper
gekend. We proberen inzicht te krijgen in hoe dit zenuwstelsel de
inhoud van de darm interpreteert. Deze basiskennis kan helpen om
ziektes (overgevoeligheid aan bepaalde voedingsstoffen) en veranderde
opname van nutrienten (in slechte voedingscondities) beter te
begrijpen, maar kan ook bijdragen tot een eventuele oplossing voor
maag en darmklachten die tot nu toe onverklaard bleven.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

300 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?

De dieren worden eerst op humane manier geeuthanaseerd. Er worden
geen experimenten uitgevoerd vooraleer de dood is ingetreden.
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Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De werking van een zenuwstelsel is iets erg uniek. Het vergt veel lokale
factoren en moleculen die er voor zorgen dat alle contacten correct tot
ontwikkeling komen. Op dit ogenblik is het niet mogelijk om dit proces
correct te bestuderen in vitro met behulp van een cellijn of artificieel
cultuur systeem net omdat niet alle moleculaire factoren bekend zijn. Er
wordt voor bepaalde orienterende proeven gebruik gemaakt van cel en
weefsel culturen, waarbij zenuwcellen of weefsels over verschillende
dagen kunnen onderzocht worden.
De onderzoeker en de verantwoordelijke bespreken alle experimenten
vooraleer ze worden uitgevoerd. Uit vroegere studies uitgevoerd in onze
laboratoria hebben we een vrij goed idee van de variabiliteit die
optreedt tussen de weefsels van verschillende dieren. Daar wordt
rekening mee gehouden om enerzijds de statistische test voldoende
power te geven en toch het aantal dieren zo veel mogelijk te beperken.
Om optimaal gebruik te maken van genetische modificatiestrategien zijn
muizen de ideale proefdier soort. Ontwikkeling van het enterisch
zenuwstelsel in lagere diersoorten zoals kip, zebravis loopt al vrij anders
en is niet echt representatief voor wat zich in een zoogdier afspeelt. De
bezenuwing van het darmkanaal van de fruitvlieg is helemaal
verschillend en is wat het enterisch zenuwstelsel betreft enkel
interessant om genetische screens op toe te passen.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Heterogeniciteit en cellijn tracering (lineage tracing) van
gemetastaseerde melanoma tijdens combinatiebehandeling

Looptijd van het project

3 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

gecombineerde behandeling, melanoma, metastase, resistentie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Er bestaan meerdere vormen van huidkanker waarvan sommige zelden
metastase ontwikkelen en andere juist heel snel. De
behandelingsmogelijkheden voor vergevorderde, onverwijderbare of
gemetastaseerde melanoma zijn op korte tijd enorm verbeterd. Toch
zien we dat sommige patiënten niet in aanmerking komen voor deze of
resistent worden tegen deze immunotherapeutische antibodies. Dit
komt hoofdzakelijk door de intratumorale heterogeniteit. Het doel van
deze studie is dan ook om met behulp van muismodellen met reporters
voor lineage tracing de verschillende celpopulaties binnen het
melanoom in kaart te brengen en na te gaan of deze al dan niet
muteren.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Meer inzicht krijgen in de ontwikkeling van melanoma en de start van
metastase, waardoor men betere behandelingsmethoden kan
ontwikkelen en misschien metastase kan voorkomen .

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

300 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

Ernstig, daar deze tumoren zullen ontwikkelen en op regelmatige basis
behandeld zullen worden worden (1 groep zal worden geinjecteerd en
een andere groep wordt elke dag gegaveerd).
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Deze studie vereist het gebruik van een model waarvan de huid
overeenkomt met die van de mens om de mechanismen van de
tumorformatie en metastase te kunnen observeren . Dit is zowel in vitro
als in lagere diersoorten niet mogelijk.

Het aantal muizen is gebaseerd op communicatie met andere
laboratoria en op persoonlijke ervaring. Ook worden enkel muizen met
een geschikte genetische achtergrond gebruikt. De muizen worden
regelmatig gecontroleerd zodat verspilling door bv. ouderdom of ziekte
wordt vermeden.
Omwille van de overeenkomst tussen de huid van de staart van een
muis en de huid van de mens, is de muis het meest geschikte model om
melanocyten te bestuderen. Het welzijn van de dieren wordt nauwgezet
opgevolgd. In het geval de muizen ziekte of leed vertonen, worden ze
onmiddellijk geëuthanaseerd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Het oxytocin-dopamine systeem in ouder-pup binding en sociale
interactie in muizen.

Looptijd van het project

2018-2023

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

oxytocin-dopamine systeem, ouderbinding, sociale ontwikkeling

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het doel van dit onderzoeksproject is een beter begrip van de
neurobiologische rol van hechting en sociale ontwikkeling. Meer
specifiek, willen we het therapeutische potentieel van oxytocine in
detail bekijken om inconsistenties in het klinisch gebruik te kunnen
verminderen. We zullen dit niet enkel bekijken binnen het kader van
'normale' ontwikkeling, maar ook in het kader van
autismespectrumstoornissen. Tot slot willen we een innovatieve
therapeutische weg onderzoeken.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit project is gericht op het therapeutische potentieel van oxytocinebehandeling. In de eerste plaats is dit een behandeling die erg nuttig
wordt geacht in het kader van autismespectrumstoornissen. Echter de
wetenschap staat momenteel niet ver genoeg om het te stellen als een
klinisch significante therapie. Anderzijds blijkt oxytocine ook een rol te
spelen in een wijd aantal andere psychiatrische stoornissen. Indien dit
project effectief vooruitgang kan boeken zal dit leiden tot inspiratie voor
het gebruik van oxytocine-therapie voor een veel ruimer publiek.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

In totaal 1652 laboratoriummuizen (C57BL/6)

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De geplande gedragsproeven gaan gepaard met een gering tot matig
lijden of ongerief. Indien de toediening van oxytocin naar verwachting
positief blijkt te zijn, is er wel een positief effect op het welzijn van de
dieren te verwachten.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Er is bijzonder weinig geweten over het toedienen van oxytocine op een
erg jonge leeftijd. De mogelijkheid dat de natuurlijke oxytocinesignalering verstoord wordt door exogeen toegediende oxytocine is dan
ook niet uit te sluiten. Bovendien zullen gedragsmatige readouts
gekoppeld worden aan neuro-histologie. Humane studies zijn ethisch
niet mogelijk. Gezien het belang om toch dergelijke onderwerpen te
onderzoeken is proefdieronderzoek essentieel.
In de eerste plaats worden gedragsproeven en histologische readouts
gecombineerd binnen één experiment. Ten tweede werd een
nauwkeurige statistische analyse uitgevoerd om niet meer dieren te
gebruiken dan nodig is voor het onderzoek van de wetenschappelijke
vraagstelling
Vanuit het doel van dit project is het ten zeerste van belang dat de
graad van welzijn en gezondheid voor de dieren optimaal zijn. Muizen
zijn wat betreft sociaal gedrag en ouderlijke zorg vanuit biologisch
perspectief een goed model voor dit onderzoek. Ook gezien de
neurofysiologische graad zijn muizen de meest voor de hand liggende
keuze. Bovendien wordt binnen ons lab gebruik gemaakt van
gedragsobservatieprotocols van de hoogse standaand. Tot slot, de
intranasale toedieningsmethode van oxytocine is reeds uitgeoefend
tijdens mijn masterproef. Ook deze expertise zal helpen in het
reduceren van ongemak/handelingsstress.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Temporele en spatiele controle van synaptische patronen: van
basismechanismen naar mens-specifieke innovaties en ziekte

Looptijd van het project

Februari 2018 - Januari 2023 (5 jaar)

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Zenuwcontacten, eiwitten, morfologie en fysiologie,
hersenaandoeningen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Met dit onderzoek trachten we meer inzicht te verwerven in hoe
verschillende cel-adhesiemoleculen samenwerken om de vorming van
een synaps (zenuwcontact) in vivo (in een levend organisme) te
reguleren. Eerder werd al aangetoond dat synaptische
adhesiemoleculen heel belangrijk zijn voor de werking van hersencellen.
Bovendien werden al verschillende psychische aandoeningen, zoals
autisme en schizofrenie, gelinkt aan fouten in ons DNA, dat codeert voor
deze adhesiemoleculen. Dit benadrukt de relevantie van synaptische
adhesiemoleculen in de ontwikkeling van het zenuwstelsel.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De synaptische adhesiemoleculen die wij onderzoeken zijn geassociëerd
met verschillende psychische aandoeningen. Echter is er nog niet veel
gekend over deze moleculen, alsook de aandoeningen zelf. Door dit
onderzoek kunnen we de functie en de werking van synaptische
adhesiemoleculen beter begrijpen. Het verwerven van deze kennis zal
nieuwe inzichten brengen in de werking en ontwikkeling van
hersencellen en bijdragen tot de ontwikkeling van nieuwe therapieën.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Mus musculus (Bl6/J muizen) (1312)

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De dieren worden steeds geanestheseerd en behandeld op een humane
manier. De dieren worden stereotactisch geïnjecteerd. Tijdens en na
een handeling worden ze nauwkeurig opgevolgd door de onderzoekers
en veterinaire staf. Uit ervaring weten we dat de dieren bijzonder goed
herstellen na de handelingen en hier weinig hinder van ondervinden. De
dieren worden uiteindelijk geëuthanaseerd.

124

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.
Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

Veel van de synaptische adhesiemoleculen die wij bestuderen en die
geassocieerd zijn met psychische aandoeningen zijn enkel aanwezig in
hersencellen van zoogdieren. Hierdoor kunnen we geen lagere
dierklasse gebruiken voor deze wetenschappelijke doeleinden. Ten
tweede kunnen we in vivo veel meer kennis verwerven over de functie
en werking van deze synaptische adhesiemoleculen in een levend
organisme. De complexiteit van de hersenen, met zijn specifieke
connectiviteit tussen verschillende typen zenuwcellen en verschillende
soorten synaptische contacten, is vooralsnog niet na te bootsen in cel
cultuur. Het is dus noodzakelijk om de experimenten in intacte muizen
uit te voeren in plaats van in een petrischaal met weefselculturen.
Bovendien is het ook uiterst belangrijk dat ons diermodel de
eigenschappen van de menselijke hersenen voldoende reflecteert,
vandaar de keuze voor dit diermodel om hersenprocessen op natuurlijke
wijze te bestuderen in de plaats van enkel in vitro alternatieven.
Elk experiment wordt zorgvuldig uitgekozen en gepland. Alvorens een
experiment van start gaat, worden alle doelstellingen opgelijst en het
aantal dieren hierop afgesteld. Er zal een minimum aantal dieren in alle
experimenten gebruikt worden om statistische significantie te verkrijgen
met een betrouwbaarheid van 95% en een kracht van 80%. Zo zal het
aantal muizen dat wordt gebruikt voor de volgende stappen afhankelijk
zijn van de eerder verkregen resulaten.
De synaptische adhesiemoleculen die we onderzoeken zijn sterk
aanwezig in hersencellen van dit diermodel. Bovendien voldoet dit
diermodel aan de doelstellingen van dit onderzoek. Deze dieren hebben
sterke sociale interacties met elkaar wat een meerwaarde kan bieden in
het onderzoek van synaptische adhesiemoleculen en de geassociëerde
psychische aandoeningen.
Iedere onderzoeker die met dieren werkt, heeft een opleiding gekregen
om met deze dieren te mogen werken. Daarbovenop hebben de
onderzoekers veel ervaring met de dieren en worden ze bijgestaan door
professionele mensen binnen het animalium zoals dierverzorgers en artsen. Dit alles zorgt ervoor dat de dieren weinig tot geen ongemak
ervaren. Indien een behandeling uitgevoerd moet worden, worden de
dieren steeds verdoofd onder algemene anesthesie en nauwlettend
opgevolgd. Bovendien krijgen de dieren ook nog eens pijnstilling voor,
tijdens en na de ingreep. Om te verzekeren dat de dieren geen pijn of
ongemak ervaren na een behandeling, worden ze geregeld
gecontroleerd waarbij hun gedrag geëvalueerd wordt. Uit ervaring
weten we de dieren bijzonder goed herstellen en beperkt ongemak en
pijn ervaren.
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Titel van het project

Onderzoek naar ontwikkeling en evolutie van de hersenen door
xenotransplantatie

Looptijd van het project

February 2018 Maart 2023

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

neurale ontwikkeling, autisme, neurodegeneratie, regeneratie,
orgaandonor

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

De hersenen bestaan uit verschillende soorten hersencellen met elk hun
specifieke functies, wat maakt dat de hersenen waarschijnlijk het meest
complexe orgaan is. Met dit onderzoek proberen we te begrijpen hoe
de complexiteit van onze hersenen in het embryo ontwikkelt, van
stamcellen tot neuronale netwerken.
Onze studies stellen fascinerende fundamentele vragen over de evolutie
van de complexiteit van onze hersenen, gedurende de laatste miljoen
jaren. Ons werk heeft ook heel interessante toepassingen voor een
beter begrip van talrijke neurologische ziekten, van autisme tot
neurodegeneratie, en misschien, in een verdere toekomst, voor de
ontwikkeling van nieuwe therapeutische middelen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Ziekten van de ontwikkeling van de hersenen veroorzaken een zware
last voor de patient en zijn familie, en er zijn nog geen doeltreffende
therapieen voor die ziekten. Deze studie zal leiden tot een beter inzicht
in mechanismen die leiden tot het ontstaan van deze ziekten. Onze
studie kan ook interessante toepassingen hebben voor neurale
regeneratie, door cellulaire therapie en begrip van degeneratieve
ziekten die nog zonder therapieen zijn.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Muizen: 1620

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

De dieren zullen licht tot matige negatieve effecten ervaren. Er
gebeuren stereotactische injecties onder verdoving bij pasgeboren
dieren. Op latere leeftijd zal er hersenweefsel afgenomen worden na
euthanasie.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Momenteel zijn er nog geen alternatieve methodes beschikbaar om
specifieke hersencellen te bestuderen in een systeem dat de levende
hersenen nabootst. Hersencellen in een petrischaal zijn embryonale
cellen die niet dezelfde kenmerken vertonen als adulte hersencellen. Er
zijn geen alternatieve methode om de interactie tussen specifieke
hersencellen te bestuderen in vitro. Het gebruik van proefdieren is dus
noodzakelijk.
Het aantal dieren is berekend om betrouwbare resultaten te krijgen. Elk
experiment met proefdieren wordt in detail intern bestproken met een
team van ervaren wetenschappers. Finaal worden de resultaten
gepubliceerd in internationale tijdschriften zodat geen onnodige
duplicaties gebeuren.
Lagere diersoorten zijn onvoldoende complex om het onderzoek uit te
voeren. Het samenspel van specifieke hersencellen in de hersenen van
een muis of rat is sterk gelijkend op dit van de mens en dus relevant.
Pijn wordt tot een minimum herleid door goedgekeurde standaard
procedures toe te passen door ervaren onderzoekers.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Ontwikkeling van een infectie model voor Leishmania donovani in
AG129 muizen en studie van de veiligheid en werkzaamheid van nieuwe
vaccinkandidaten op basis van een levend afgezwakte gele koorts
virusvaccin.

Looptijd van het project

01/03/2018 to 28/02/2023

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

vaccin, Leishmania, muizen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Leishmania ( www.who.int/leishmaniasis/en) is een parasitaire infectie
die wordt doorgegeven door zandvliegen. Wereldwijd worden jaarlijks
1,3 miljoen mensen geïnfecteerd met 20 000 tot 30 000 overlijdens tot
gevolg (www.who.int). Er is momenteel nog steeds geen vaccin
beschikbaar. Deze studie heeft tot doel om een vaccin te ontwikkelen op
basis van onze nieuwe PLLAV technologie en deze te evalueren mbt
efficiëntie en toedieningsregime.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Wegens het groot aantal doden elk jaar ten gevolge van een infectie
met Leishmania, is de ontwikkeling van een vaccin erg belangrijk.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

1766 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De meeste handelingen zullen een tijdelijk ongemak veroorzaken, die
minder of even groot is als het toedienen van een verdovingsmiddel.
Voor de injectie in de oogkas worden de muizen verdoofd. Het uiterlijk,
gedrag en gewicht van de dieren worden gevolgd gedurende de gehele
studie. Indien er duidelijke tekenen van lijden zijn worden de dieren
geëuthanaseerd. Dit om het lijden tot een minimum te beperken. Alle
overblijvende dieren worden op het einde van het experiment
geëuthanaseerd. De ernst van het project wordt als matig ingeschat.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

De ontwikkelde mogelijke vaccins zijn reeds uitvoerig getest in cellen.
De volgende stap in het mogelijk ontwikkelen van een vaccin vereist het
bestuderen van deze kandidaat-vaccins in dieren, aangezien cellen het
volledige en complexe systeem van een levend organisme niet kunnen
nabootsen.

De studie is zo opgezet dat er zo weinig mogelijk dieren gebruikt worden
om statistische resultaten te kunnen bekomen.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Aangezien onze vaccin kandidaten reeds grondig getest zijn in vitro,
dient er te worden overgegaan tot evaluatie van deze vaccin kandidaten
in muizen. In vitro modellen kunnen onmogelijk de complexe
ontwikkeling van een immuunrespons in een dier recapituleren. De
meeste handelingen zullen een tijdelijke ongemak veroorzaken. Voor de
injectie in de oogkas worden de muizen verdoofd. De dieren worden
ook opgevolgd gedurende de hele studie. Bij tekenen van lijden zullen
de dieren worden geëuthanaseerd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Het gebruik van toegediende ketonen tijdens kritieke ziekte:
pilootstudie

Looptijd van het project

9/02/2018-1/04/2021

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

kritieke ziekte, spierafbraak, ketonen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Bij kritiek zieke patiënten, treedt er spierafbraak op die niet
tegengegaan kan worden door het geven van intraveneuze voeding. Die
spierafbraak heeft een negatief effect op de overlevingskansen, maar
ook op de levenskwaliteit indien de patiënt geneest. Uit een vorige
dierstudie uitgevoerd door onze onderzoeksgroep, weten we dat van
intraveneuze voeding in combinatie met de toediening van ketonen een
positief effect heeft op de spierfunctie van kritiek ziek muizen. Voordat
we een klinische studie opstarten waar ketonen toegediend worden aan
patiënten, willen we eerst weten hoe en door welke weefsels, de
toegediende ketonen gebruikt worden tijdens kritieke ziekte. Daartoe
zullen we eerst een tracer studie uitvoeren in muizen waarin C13
gelabelde ketonen worden toegediend. De huidige pilootstudie heeft
als doel om te weten te komen wanneer die gelabelde ketonen
maximaal zijn opgenomen en in welke weefsels de ketonen opgenomen
werden. De gegevens van deze pilootstudie gebruiken we dan om de
optimale timing van het eigenlijke experiment te bepalen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Op basis van de gegevens van de pilootstudie, zullen we de optimale
timing van het eigenlijke experiment (= tracerstudie om het gebruik van
toegediende ketonen tijdens kritieke ziekte te bepalen) juist kunnen
inschatten.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

18 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de

Aangezien de muizen in dit project representatief moeten zijn voor
kritiek zieke patiënten, zijn deze muizen ernstig ziek (peritonitis). Net
zoals patiënten op intensieve zorgen krijgen de muizen meerdere keren
per dag sterke pijnmedicatie op basis van morfine toegediend waardoor
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dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

ze geen pijn hebben. Het pijnvrij zijn van de dieren wordt eveneens
meerdere malen per dag geëvalueerd op basis van een pijnscore
opgesteld voor muizen. Net zoals patiënten op intensieve zorgen,
krijgen de muizen via een katheter intraveneuze voeding toegediend.
Op het einde van een experiment wordt het dier geëuthanaseerd en
worden alle organen ingevroren en bewaard voor verdere
wetenschappelijke analyse.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

In het muizenmodel voor kritieke ziekte zullen we het effect van
ketonen op de spierfunctie tijdens kritieke ziekte kunnen bestuderen.
Kritieke ziekte is echter een zeer complex ziekteproces met een effect
op alle organenen en een wisselwerking tussen alle organen van de
patiënt. Op dit moment bestaat er nog geen dierloze methode om deze
interacties te bestuderen.

Voor de start van een studie wordt zorgvuldig berekend hoeveel dieren
nodig zijn. Door alle organen van de dieren op het einde van een
experiment te bewaren kunnen ook toekomstige vragen die betrekking
hebben op andere organen beantwoord worden.

Ons muizenmodel laat toe om de spierfunctie te bestuderen. Zo krijgen
we inzicht in de rol van ketonen tijdens kritieke ziekte. Omdat onze
muizen ernstig ziek zijn, krijgen ze meerdere malen per dag pijnstilling
op basis van morfine en wordt hun toestand meerdere keren per dag
geëvalueerd. Wanneer een dier ondanks de pijnmedicatie niet pijnvrij is
of moeilijkheden heeft, dan wordt de muis geëuthanaseerd. De
muizenkooien staan in een speciale kast waarin de lucht gefilterd wordt
en temperatuur en dag-nachtritme gecontroleerd zijn.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Onderzoek naar chemotaxis in "air pouch" model met natuurlijke en
niet-natuurlijke substanties

Looptijd van het project

5 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

chemotaxis, protease, immunologie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Dit onderzoek heeft als doel een beter inzicht te verkrijgen in het effect
van natuurlijke (vb. chemokinen en proteases) of niet-natuurlijke (vb.
nanopartikels) substanties op de migratie van immuuncellen naar een
immunologische stimulus (chemotaxis). Een tweede doel van dit
onderzoek is de studie van het effect van niet-natuurlijke substanties op
het immuunsysteem.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Het beter begrijpen van de mechanismen van immuuncelmigratie
draagt bij tot een beter kennis van de ontstaansmechanismen van
inflammatoire en auto-inflammatoire aandoeningen en kanker.
Gebaseerd op deze resultaten kunnen nieuwe therapieen worden
ontwikkeld voor aandoeningen zoals ondermeer lupus en reumatoïde
artritis. Het testen van niet-natuurlijke substanties zoals nanopartikes
draagt bij tot de detectie van immunotoxiciteit of tot een beter inzicht in
nanopartikel activiteit.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

laboratoriummuizen, totaal van maximum 300 dieren in aanvraag

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Er wordt onder de huid een luchtbuil geïnjecteerd waarin een
testsubstantie voor korte tijd wordt ingespoten. Tijdens deze ingreep
worden de dieren geanestheseerd om pijn te minimaliseren. De injecties
worden enkele dagen herhaald. Alvorens de inhoud van de luchtbuil te
analyseren worden de dieren geëuthanaseerd. De ernst van hetproject
wordt als matig ingeschat.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De substanties werden eerst uitvoerig getest in alternatieve
biochemisch en celbiologische systemen. Het is echter onmogelijk om
de complexe wisselwerking tussen cellen en moleculen van het
immuunsysteem te analyseren met een dierloze methode.

Een eerste vermindering in het gebruik van dieren is gewaarborgd door
de voorafgaande biochemisch en celbiologische testen waar minderinteressante testsubstanties worden uitgesloten voor verdere analysis.
Verder wordt het gebruik van dieren geoptimaliseerd door
voorafgaande statistische berekening van het nodige aantal dieren per
experiment.
De laboratoriummuis is optimaal voor dergelijke analyses gezien de
complexiteit van het organisme en de goede karakterisatie van reeds
gekende immunologische basismechanismen. Het air pouch model is
optimaal voor de studie van chemotaxis met minimaal lijden voor het
proefdier. Het ongemak wordt tevens geminimaliseerd door het gebruik
van anesthetica.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Preklinische evaluatie van de Lophira Alata Extract gebruik makend van
moleculaire beeldvorming.

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Lophira Alata, MRI, Depressie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Natuurlijke producten van geneeskrachtige planten kunnen dienen als
leidende verbindingen voor het ontdekken en ontwikkelen van
geneesmiddelen en zijn de bron geweest van enkele van de meest
succesvolle therapeutische middelen zoals de chinolines en
artemisininederivaten. De Wereldgezondheidsorganisatie schat dat
meer dan 80% van de wereldbevolking afhankelijk is van traditionele
geneeskunde voor hun primaire gezondheidszorgbehoeften. Lophira
alata, een wijdverspreide plant in de centrale en Atlantische
kustgebieden van tropisch West-Afrika, wordt gebruikt in de
Ethnomedicine vanwege zijn pijnstillende, ontstekingsremmende,
anxiolytische, anticonvulsieve en antipsychotische eigenschappen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

MRI is een translationele beeldvormingstechniek. We zullen MRI
gebruiken om voor het eerst het herseneffect van Lophira alata te
onderzoeken. Deze resultaten zullen de weg effenen voor de
ontwikkeling van geneesmiddelen gericht op verbeterde antidepressiva.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Muizen: 192

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

De geforceerde zwemtest en de sucrose-voorkeurstest zijn normale
gedragstesten. De ernst van het project wordt als licht ingeschat.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

Er is geen vervanging voor neurobehavior-assays of gedragsstudies

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Onze studie gebruikt het minimale aantal dieren om betekenisvolle
gegevens te genereren.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Lophira alata is eerder bij mensen en muizen zonder bijwerkingen
gebruikt. In het geval er toch onverwachts tekenen van pijn of lijden
optreden, zullen de dieren nauwgezet opgevolgd en, indien
aangewezen, geëuthanaseerd worden

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Videocystometrie voor exploreren van de functionele rol van Transient
Receptor Potential (TRP) ionenkanalen in de blaasfunctie en -pathologie

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

videocystometrie, TRPV1, TRPV4, TRPM3, muis

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Naar schatting 1 miljard mensen wereldwijd lijdt aan één of andere
vorm van pathologie van de lagere urinewegen. Dit spectrum is breed
en omvat onder andere urinaire incontinentie, overactieve
blaasklachten, blaaspijn en blaasontstekingen. Hoewel meestal niet
levensbedreigend, hebben deze ziektes een zware impact op het sociale
leven en dus de levenskwaliteit van de patiënten. Gezien de
behandeling meestal enkel inwerkt op de symptomen en niet de
oorzaak, is levenslange behandeling vaak nodig. Dit leidt tot grote
financiële kosten voor de patiënt én maatschappij. Met dit
onderzoeksproject willen we de rol van Transient Receptor Potential
(TRP)-ionenkanalen in deze ziektebeelden onderzoeken.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit project kan enerzijds leiden tot een beter begrijpen van het
ziektemechanisme van bovenstaande ziektebeelden. In tweede instantie
kan het effect van specifieke agonisten en antagonisten van de TRPkanalen (die reeds ontwikkeld en beschikbaar zijn in onze
onderzoeksgroep) op de ziektesymptomen onderzocht worden.
Hiervoor worden (reeds op punt gestelde) muismodellen gebruikt zoals
het chronische cyclofosfamide model als ook het experimentele autoimmune cystitis model. Het uiteindelijke doel is betere medicamenteuze
behandeling te vinden voor gebruik in menselijke patiënten.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

muis, 580

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?

In dit project evalueren we de blaasfunctie door simultane uitvoering
van micro-CT beeldvorming en cystometrie (het meten van
blaasdrukken tijdens plascycli). Hiervoor zal chirurgische implantatie van
een katheter in de blaas gebeuren. Pijnevaluatie gebeurt op nietinvasieve manier met gebruik van Von Frey filamenten. De verwachte
inschatting van pijnniveau is matig. Om de dieren niet onnodig te laten
lijden worden de dieren op een humane wijze geeuthanaseerd nadat de
relevante meetwaarden behaald zijn, of het pijnniveau te hoog wordt.
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Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Muizen, die een operatie ondergaan, krijgen een post-operatieve
opvolging en indien abnormaal veel pijn vastgesteld wordt, zullen de
dieren uit de experimentele groep verwijderd worden en humaan
geëuthanaseerd.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Gezien de complexe fysiologische regeling van de blaasfunctie, met
beïnvloeding door verschillende hersen- en hersenstamgebieden, zijn er
geen afdoende in vitro modellen beschikbaar voor studie van pathologie
van de lagere urinewegen. Muizen zijn de laagste klasse van
gewervelden waarbij de werking van de blaas-hersen eenheid verwant is
met deze bij de mens. Dit maakt hen het proefdier van onze keuze.

Gebaseerd op eerder uitgevoerde experimenten van onze groep en
gepubliceerde resultaten van andere onderzoeksgroepen werd een
statistische berekening gemaakt om het minimum relevant aantal
dieren te verkrijgen. Dit voorkomt overgebruik van proefdieren zowel
door overschatting als onderschatting (waarbij de proeven herhaald
dienen te worden) van het benodigde aantal dieren.
Muizen zijn een typisch modelorganisme, en de voorgestelde
technieken (cystometrie, Von Frey analyse) zijn reeds veelvuldig getest
en oppunt gesteld in deze dieren. Muizen zijn de laagste groep binnen
de gewervelden waarbij de blaasfunctie gelijkaardig is als die bij de
mens. De dieren zullen dagelijks opgevolgd worden voor evaluatie van
de pijn en zo nodig humaan geëuthanaseerd worden. Postoperatief
wordt adequate pijnstilling gedoseerd volgens lichaamsgewicht
voorzien.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Autologe Micrografts als Therapie voor Huidregeneratie en Wondheling

Looptijd van het project

29/01/2018 - 31/12/2019

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Autoloog, micrograft, wondheling, huid, regeneratie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Snel en accuraat herstel van de wond is belangrijk om de hoogst
mogelijke succesgraad van heling te bereiken. Het risico op infecties,
gebrek aan goede epithelisatie en het gebrek aan autoloog
donorweefsel zijn vaak limiterende factoren van wondheling bij ernstige
huidschade. Dankzij een nieuw medisch apparaat, Rigenera®, is het
mogelijk om autologe micro-grafts te verkrijgen. Rigenera®-micrografts
kunnen snel aangebracht worden op de wonde en dragen bij tot het
helingsproces, echter is het werkingsmechanisme nog onbekend. Uit
onze in vitro resultaten blijkt dat Rigenera® wondsluiting en de formatie
van myofibroblasten bevordert. Bovendien zijn er verschillende
inflammatiegenen opgereguleerd na toediening van Rigenera®. Om het
mechanisme achter het effect te onderzoeken, werd er de isolatie van
extracelulaire vesikels (EV) en detectie van groeifactoren uitgevoerd. De
EV’s toonden geen statistische relevatie, echter zijn er wel enkele
relevante groeifactoren ontdekt in de micrografts. Om deze in vitro
resultaten te bevestigen, wordt er een in vivo model voor wondheling
opgesteld. Dit wordt onderzocht in een muismodel voor normale en
gehinderde wondheling, zoals diabetes.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Het achterhalen van de effecten en mechanismen van Rigenera® in vivo
leidt tot een beter begrip en de verbetering van de werking van dit
product. Rigenera®-micrografts kunnen een oplossing bieden voor
mensen en dieren dewelke ernstige huidwonden opgelopen hebben.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Het diertotaal wordt geschat op 20 muizen: 20 C57Bl/6 muizen. Er
werden 20 C57Bl/6 muizen extra aangevraagd voor een extra in vivo
experiment en 12 C57Bl/6 muizen voor een in vitro experiment. Om het
laatste experiment te kunnen afronden werden 3 extra dieren
aangevraagd.
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In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Rigenera® is een autoloog product en houdt dus geen risico op afstoting
in. Het aanbrengen van de wonden en het genezingsproces zijn een
duidelijk negatief effect van dit experiment voor de dieren. De wonden
zullen onder anesthesie aangebracht worden om het leed te
verminderen. Bovendien worden dieren apart gehuisd en dagelijks
gemonitored, om interferentie van de wondheling door andere dieren
te beperken. Infecties worden tegengegaan door monitoring en het
dagelijks verversen van de dressing. De ersnt van het project wordt als
matig ingeschaald.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Dieren worden gebruikt in dit onderzoek omdat het niet mogelijk is een
model van gehinderde wondheling (zoals diabetes) na te bootsen in
vitro.

Voor het studieopzet wordt er gebruik gemaakt van een statistische
formule om een statistische kracht van 80% te bekomen met een 'effect
size' van 2,6. Hiervoor is een minimum van N = 5 proefdieren per groep
(behandeld en niet-behandeld per muissoort: een totaal van 20 muizen)
noodzakelijk.
Muizen worden in dit onderzoek gebruikt vanwege de expertise binnen
de labogroep. C57Bl/6 muizen worden aangehaald als model voor
normale wondheling, gezien deze muizen niet genetisch gemodificeerd
zijn. De db/dbBKS.Cgm+/+Leprdb/ muizen dienen als model voor
gehinderde wondheling, gezien deze muizen lijden aan diabetes. Tijdens
de ingrepen wordt er steeds rekening gehouden met de noden en het
stressgehalte van het dier. De wonden worden dagelijks gemonitord en
het risico op infectie wordt zo laag mogelijk gehouden door aparte
behuizing en dagelijkse vervanging van de wonddressing. De wonden
zullen bovendien aangebracht worden onder verdoving. Daarnaast werd
literatuur opgezocht en nieuwe technieken om stress te verminderen
zullen worden toegepast tijdens de onderzoeken.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Evaluatie van Ras inhiberende peptides in kanker

Looptijd van het project

01/03/2018 - 01/12/2019

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Kankerbehandeling - Ras inhibitie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

De familie van Ras proteïnen zijn een groep van kleine GTPases die
functioneren als regulatoren van een brede waaier van signaal-wegen
die betrokken zijn in verscheidene cellulaire processen waaronder
celgroei en -overleving. Constitutief-activerende mutaties in Ras
proteïnen zijn de meest frequent voorkomende van alle mutaties in
oncoproteïnen waardoor ze het onderwerp zijn van intens onderzoek.
Tot op heden is er echter geen afdoende inhibitor gevonden voor Ras
waardoor het als een 'undruggable target' wordt beschouwd. Wij
hebben echter aggregerende peptides (pept-ins) ontwikkeld die in vitro
zeer efficient Ras kunnen inhiberen en daardoor tumorceldood kunnen
induceren. De volgende stap is de efficiëntie van deze peptides in een
pre-klinisch muizenmodel te testen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Sinds de ontdekking van de Ras oncogenen zijn zij onderwerp van intens
onderzoek, wat hun enorme waarde als therapeutisch target duidelijk
heeft aangetoond. Dit leidde tot grote inspanningen om inhibitoren te
vinden voor deze familie die tot op heden echter geen afdoende
therapie heeft opgeleverd, wat deze familie de status van 'heilige graal'
onder de therapeutische targets in kanker heeft opgeleverd. Wij hebben
nu echter een aantal peptides ontwikkeld, gebaseerd op onze
aggregatie-inducerende pept-in technologie, die na uitgebreide testen
in vitro efficiënt Ras kunnen inhiberen. Vertaling van deze resultaten
naar (pre-)klinisch model is dan ook zeer waardevol voor toekomstige
kankerbehandelingen voor een zeer grote groep van patiënten.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

NMRI nu/nu muizen. We schatten op een 79 tal volwassen muizen om
een volwaardig statistisch relevant experiment te verwezenlijken.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke

Tolerantiestudie: De dieren zullen gedurende 10 dagen behandeld
worden met stijgende dosissen van peptides of totdat er ongewenste
effecten zichtbaar worden. Op basis van eerdere muisexperimenten met
gelijkaardige peptides blijkt dat er geen tot zeer beperkte adverse
effecten te zien zijn na peptide behandeling. Therapeutische studie:
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of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Tumoren zullen geinitieerd worden door het subcutaan injecteren van
tumorcellen op de rugzijde van met isofluoraan verdoofde muizen.
Tumorgroei zal vervolgens dagelijks opgevolgd worden en, van zodra
mogelijk, opgemeten worden door middel van een schuifmaat. Vanaf de
eerste dag na injectie van de tumorcellen zal gestart worden met
intraveneuze behandeling met peptides aan de maximaal tolereerbare
dosis zoals vastgesteld in de tolerantiestudie. Behandeling zal iedere 24
uur herhaald worden gedurende 10-14 dagen of totdat het aantal
geobserveerde neveneffecten te belastend zijn voor de dieren, waarbij
de behandeling zal worden uitgesteld of stopgezet. Ook zullen de
experimenten stopgezet worden als de tumorgroei > 1cm3 uitgroeit of
wanneer er nadelige effecten van de tumorgroei zelf op het gedrag of
welzijn van de muis worden geobserveerd. De ernst van het project
wordt als matig ingeschat.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)

We werken volgens de 3V's geformuleerd door Russel & Burch (1959).
De in dit project voorgestelde proeven zijn gericht op het leveren van
een eerste set van pre-klinische data omtrent het gebruik van Rasinhiberende peptides. In vitro werd de activiteit reeds aangetoond. De
volgende stap is nu dan ook het verkrijgen van pre-klinische data in een
muismodel. Hiervoor moet er eerst een tolerantiestudie worden
uitgevoerd, gevolgd door een therapeutische studie waarbij er
subcutane tumoren zullen geënt worden om zo het effect van
behandeling met onze peptides te kunnen bestuderen op tumorgroei.
Het moet overigens vermeld worden dat het succes van deze
technologie eerder werd aangetoond door het ontwikkelen van
peptides gericht tegen VEGFR-2, een signaalreceptor die oa zorgt voor
de groei van nieuwe bloedvaten die tumoren nodig hebben om te
groeien. Behandeling van muizen met deze peptides toonde hun
efficientie aan en brachten geen ongewenste effecten aan het licht
ondanks een uitgebreide pathologische evaluatie van de behandelde
dieren.
Tolerantiestudie: Er worden vijf groepen gebruikt: één controle
behandeling en vier werkzame peptides. Triplicaat is de minimum
standaard voor wetenschappelijk rigoreuze resultaten; dit maakt 15
muizen in totaal. Therapeutische studie: We willen een verschil kunnen
zien in tumorvolume van 40% aan het eind van de experimenten, dus
gaan we uit van volgende poweranalyse: wetende van voorgaande
experimenten dat de variabiliteit op tumor volume metingen bij 30
procent ligt; met power =0,8 en een significantie van 0.01, en gebruik
van een two-sided t-test, zullen 8 dieren per groep ons toelaten een
significant resultaat te boeken. Er zullen 8 groepen noodzakelijk zijn: 4
petides die elk hun controle-groep nodig hebben. Dit brengt het totaal
op 64 muizen voor de therapeutische studie.
Aangezien we met humane kanker cellijnen werken om
tumorontwikkeling tot stand te brengen, is het noodzakelijk te werken
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Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.
Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

met immunodeficiente muizen, namelijk de NMRI nu/nu muizen; zodat
de muizen de tumorcellen niet afstoten. De dieren zullen tijdens
tumorcel injecties verdoofd worden met isofluraan om pijn te
minimaliseren; zullen tijdens verdoving verwarmd worden en een zeer
streng toezicht zal gehouden worden voor het observeren van
pijnkenmerken. Als de tumoren groter worden dan 1 mm³ of ernstig
ongerief geven, zullen de dieren geeuthanaseerd worden voor
histopathologisch onderzoek en biochemische onderzoeken op de
tumoren. Observatie van muizen zal gebeuren tijdens de dagelijkse
behandeling, alsook telkens 10u erna. Metingen van tumorgroei
gebeuren non-invasief met een schuifmaat terwijl de muizen gefixeerd
worden voor injectie. Gezien deze handeling matige stress meebrengt
zal erop toegezien worden dat de tijdspanne van fixatie minimaal wordt
gehouden.
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Titel van het project

Het effect van CO2 en lasertherapie op de vaginawand bij menopausale
ooien, vergelijking met langdurige toediening van oestrogenen

Looptijd van het project

01.03.2018 - 01.03.2021

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Laser, vagina, schaap, epitheel, ovariectomie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het doel van de studie is te bepalen of lasertherapie de
postmenopauzale veranderingen van de vagina kan omkeren en om de
efficientie te vergelijken met hormoon therapie. Secundaire uitkomst zal
het voorkomen van lokale nevenwerkingen van de laser zijn.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Vulvovaginale atrofie is een veel voorkomende aandoening met een
belangrijke weerslag op de levenskwaliteit. Standaard behandeling systemisch of lokale hormonale therapie - is bij sommige vrouwen niet
mogelijk. Dit is voornamelijk zo na behandeling voor een oestrogeengevoelige kanker maar ook voor andere redenen verkiezen sommige
vrouwen een niet-hormonale behandeling. Als kan worden aangetoond
dat laser therapie efficient is zonder belangrijke nevenwerkingen, kan
dit worden aangeboden als veilig alternatief.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

32 Swifter ooien (4 groepen, 8 schapen per groep), 7 jaar oud,
meermaals drachtig geweest

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Alle schapen zullen onder epidurale analgesie een ovariectomie
ondergaan en 3 dagen postoperatieve analgesie krijgen. Nadien zullen
ze een aantal keer vaginaal worden onderzocht en 3 maal behandeld
worden met de laser. De laser en het klinisch onderzoek zijn stresserend
voor de dieren maar niet schadelijk. Onder lokale verdoving zal tot 8
keer in elk schaap een biopt van de vagina wand worden genomen. Op
het einde van het experiment zullen de schapen worden
geëuthanaseerd. De ernst van het project wordt als matig ingeschat.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Om veranderingen in de vaginale wand te kunnen zien is een levend
diermodel nodig. We kunnen hiervoor geen celculturen of explantaten
gebruiken.

We hebben een power calculatie uitgevoerd om het minimaal aantal
dieren te berekenen om tot statistische significantie te komen.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Schapen hebben een vagina die het meest gelijkend is op die van de
vrouw, met uitzondering van primaten, en zij worden daarom frequent
gebruikt in urogynaecologisch (bekkenbodem) onderzoek. Verder kan in
schapen de menopauze worden nagebootst door een ovariectomie uit
te voeren, zoals bij mensen. Bij elke handeling die pijnlijk is voor de
dieren, zal analgesie (epidurale anesthesie of ruggeprik tijdens
ovariectomie, sedatie en lokaal bij biopsies) worden toegediend. Bij
pijnloze maar stressvolle manipulaties van het schaap zal sedatie
worden toegediend. Euthanasie zal uitgevoerd worden na sedatie. Alle
dieren zullen kunnen eten en drinken vrij naar wens.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Inhibitie van psoriasis, geïnduceerd door imiquimod, met
glycosaminoglycaan-bindende peptiden

Looptijd van het project

5 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Psoriasis, chemokinen, ontsteking, neutrofielen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Imiquimod of Aldara is een geneesmiddel dat als neveneffect een
ontstekingsreactie in de vorm van psoriasis veroorzaakt bij patiënten.
Deze ontstekingsreactie gebeurt via een specifieke receptor op een
bepaald type witte bloedcellen, namelijk neutrofielen. In dit project
willen we de symptomen van psoriasis, geïnduceerd door imiquimod (in
muizen), verminderen door gebruik te maken van peptiden, die de
instroom van neutrofielen kunnen beperken.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit project zal bijdragen tot meer inzicht in de rol van neutrofielen in
psoriasis. Verder is het mogelijk dat de peptiden de ontstekingsreactie
in de huid zullen verminderen, waardoor dit als therapie gebruikt zou
kunnen worden in patiënten met psoriasis.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Muizen (bij benadering 170 muizen)

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De verwachte negatieve effecten voor de muizen zijn stress door
injecties, ontsteking en lokale pijn. De verwachte graad van ernst is
matig. Uiteindelijk zullen de muizen geëuthanaseerd worden om stalen
te verzamelen voor verder onderzoek.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

Tijdens een ontstekingsreactie migreren witte bloedcellen in respons op
chemokinen naar de plaats van ontsteking. Daarvoor moeten de
chemokinen interageren met bloedvaten. Deze complexe interacties
kunnen niet nagebootst worden in een in vitro experiment. Verder is het
voor de ontwikkeling van een therapie noodzakelijk om in vivo
experimenten uit te voeren.

Een statistische test werd uitgevoerd om het aantal muizen te bepalen
die nodig zijn om significante verschillen te kunnen detecteren. Ervaring
opgedaan uit vorige experimenten werd hiervoor gebruikt.

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)

De kennis in verband met het immuunsysteem van de muis is uitgebreid
onderzocht.

Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De huisvesting van de dieren streeft naar minimale stress.
Het scheren van de rug van de muizen zal onder verdoving gebeuren om
het ongemak te verminderen.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Inhibitie van ischemie-reperfusieschade in de nier met
glycosaminoglycaan-bindende peptiden

Looptijd van het project

5 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Ischemie-reperfusie schade, nier, chemokinen, ontsteking

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

De bloedstroom naar een orgaan kan verminderd of volledig gestopt zijn
in verschillende medische situaties. Het daaropvolgende herstel van de
bloedstroom veroorzaakt ontsteking, gekenmerkt door een instroom
van witte bloedcellen en in het bijzonder neutrofielen (een soort witte
bloedcellen). In dit project zullen we de instroom van witte bloedcellen
naar het orgaan inhiberen door gebruik te maken van verschillende
synthetische peptiden. Eerst zullen verschillende peptiden
gesynthetiseerd worden. Vervolgens zullen de efficiëntie en potentiële
toxiciteit geëvalueerd en geoptimaliseerd worden. De beste peptiden
zullen dan geselecteerd en getest worden in een muismodel van de
ziekte om zo hun anti-inflammatoire activiteit te onderzoeken.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit project zal bijdragen tot meer inzicht in de rol van neutrofielen in
ischemie-reperfusie schade in de nier. Verder is het mogelijk dat de
peptiden de ontstekingsreactie zullen verminderen, waardoor dit als
therapie gebruikt zou kunnen worden in patiënten met ischemiereperfusie schade.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Muizen (bij benadering 1213 muizen)

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

De verwachte negatieve effecten voor de muizen zijn stress door
chirurgie (afklemmen van bloedvaten van de nier), injecties, ontsteking
en lokale pijn. De verwachte graad van ernst is licht tot matig
(afhankelijk van het experiment). Uiteindelijk zullen de muizen
opgeofferd worden om stalen te verzamelen voor verder onderzoek.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

Tijdens een ontstekingsreactie migreren witte bloedcellen in respons op
chemokinen naar de plaats van ontsteking. Daarvoor moeten de
chemokinen interageren met bloedvaten. Deze complexe interacties
kunnen niet nagebootst worden in een in vitro experiment. Verder is het
voor de ontwikkeling van een therapie noodzakelijk om in vivo
experimenten uit te voeren.

Een statistische test werd uitgevoerd om het aantal muizen te bepalen
die nodig zijn om significante verschillen te kunnen detecteren. Ervaring
opgedaan uit vorige experimenten werd hiervoor gebruikt.

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)

De kennis in verband met het immuunsysteem van de muis is uitgebreid
onderzocht.

Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De huisvesting van de dieren streeft naar minimale stress.
De muizen zullen verdoofd worden voor procedures zoals het nemen
van bloed en voor de operatie. Verder zal ook pijnstilling gegeven
worden na de operatie.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

De rol van TRP-kanalen op hartinfarct.

Looptijd van het project

Twee jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

TRP-kanalen, hartinfarct, zwaarlijvigheid, pijn.

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

De onderzoeksdoelen zijn: beschrijving van de mogelijke rol van de TRPkanalen op pijn en ontsteking tijdens een hartinfarct, en hoe
zwaarlijvigheid het gevaar op hartinfarct kan verhogen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit onderzoek zal kennis verschaffen over de rol van TRP-kanalen op
hartinfarct. Een hartinfarct veroorzaakt ontsteking en pijn. TRP-kanalen
activiteit speelt een belangrijk rol in ontstekings- en pijnsituaties. Een
verhoogde activiteit van TRP-kanalen tijdens een hartinfarct kan zorgen
voor een groter infarctgebeid. Het is heel belangrijk om deze
wisselwerking te begrijpen en de ziekte ervan te beschrijven.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Muis, 192

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Dit muismodel zal dezelfde symptomen vertonen als een hartinfarct bij
mensen. De muizen zullen een operatie ondergaan onder algemene
verdoving met de juiste post-operatieve verzorging en pijnbestrijding.
De ernst van het project wordt als matig ingeschat.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

We moeten dieren gebruiken omdat we in geen enkel ander systeem
(cellen, weefsel, ...) een hartinfarct kunnen veroorzaken. De laagste
vertebraat klasse waarin we deze ziekte kunnen reproduceren zijn de
muizen. Er zijn geen andere opties.

We hebben een statistisch onderzoek gedaan om het minimum aantal
dieren te gebruiken.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

We hebben muizen gekozen omdat muizen de laagste dierengroep zijn
die voor hartinfarct model in aanmerking komen. Muizen van dit
muismodel zullen dezelfde symptomen, alsook dezelfde matige pijn
ondervinden die voorkomt bij patienten met een hartinfarct.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Vaardigheidstrainingen Chirurgische Technieken

Looptijd van het project

5 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

heelkunde, opleiding, in vivo training

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

ja

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Vooraleer geneesheren specialisten in opleiding (GSO) procedures op
patiënten mogen verrichten worden deze aangeleerd in laboratorium
omstandigheden. Om het aantal proefdieren te beperken kan men pas
na een uitvoerige training op inerte modellen en waar van toepassing
computer simulator of orgaan perfusiemodellen zich verder bekwamen
op proefdieren. Deze proefdieren worden gekozen in functie van de
anatomie en de uit te voeren oefeningen (endoscopie, microchirurgie).
Onder narcose gebrachte dieren mimeren de operatie, doordat de
weefsels doorbloed zijn en de typische weefsel spanning vertonen; ook
zijn anatomische gelijkenissen realistisch. Op deze manier wordt de
patiëntenveiligheid verhoogd.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Door geneesheren specialisten in opleiding reeds in
laboratoriumomstandigheden de chirurgische technieken aan te leren
vooraleer zij die op mensen operaties uitvoeren verhoogt de
patiëntenveiligheid. Immers, bij het gebruik van levende proefdieren
waarbij ook bloedingen en weefselschade kunnen optreden leren de
assistenten dit te voorkomen of te corrigeren vooraleer zij bij een
patiënt opereren.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

In totaal maximaal 1400 dieren (rat, konijn, big). Dit is een permanente
opdracht; de exacte aantallen zijn afhankelijk van het aantal assistenten
(ong 250/jaar).

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

De ingrepen worden onder algemene anesthesie en in omstandigheden
zoals in een operatiezaal uitgevoerd. Alle ingrepen gebeuren onder
supervisie van een ervaren instructor, die zowel met het dier als de
"echte operatie" vertrouwd is. De anesthesie wordt door ervaren
biotechnici uitgevoerd. Onnodig bloedverlies, contaminatie van het
operatieveld en orgaanschade worden vermeden en dit door interventie
van de instructor en biotechnici.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De dieren worden op het einde van de ingreep (tijdens de narcose)
geëuthanaseerd volgens de vigerende technieken. Dit ernst wordt
bijgevolg als terminaal ingeschaald.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

In de voorbereidingsfase gebruiken we slachtafval (organen), al dan niet
in een simulator met perfusie om doorbloeding te mimeren, aangepaste
"droge" modellen (endotrainer) en een computer simulator. Er wordt
ook met menselijke lichamen gewerkt.

Er zijn meerdere assistenten per dier werkzaam (de ene assisteert de
andere), de dieren worden "maximaal" gebruikt door meerdere
chirurgische disciplines na elkaar te laten volgen.

Er wordt eerst op organen, modellen getraind, dan pas op konijn, en als
laatste stap op menselijke lichamen én op "grotere" proefdieren (big).
De ingrepen worden onder algemene anesthesie en in omstandigheden
zoals in een operatiezaal uitgevoerd. Alle ingrepen gebeuren onder
supervisie van een ervaren instructor. De anesthesie wordt door ervaren
biotechnici uitgevoerd.
De dieren worden op het einde van de ingreep (tijdens de narcose)
geëuthanaseerd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Studie van de bijdrage van astrocyten aan de uitkomst van functionele
hersennetwerkveranderingen in een muismodel voor de ziekte van
Alzheimer.

Looptijd van het project

1/02/2018 tot 31/12/2022

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Alzheimer, muizen, hersennetwerken, astroglia

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

De ziekte van Alzheimer (AD) is de meest voorkomende vorm van
dementia in de oudere populatie. Er zijn enkel symptomatische
behandelingen die ziekte progressie kunnen uitstellen, maar nog geen
behandeling. Om efficiënt geneesmiddelen te kunnen ontwikkelen
hebben moeten we meer onderzoek doen naar 1) de mechanismen
tijdens de initiële stadia van AD en 2) tools die op een klinisch
translationele manier de effecten van pathologie en behandelingen
kunnen detecteren. In dit project gaan we een combinatie van
methodes toepassen in een muismodel voor AD die toelaten om
hersenfunctie op verschillende schalen te onderzoeken. Ten eerste gaan
we functionele MRI gebruiken, een techniek die routinematig wordt
toegepast in humaan onderzoek, wat translatie naar de kliniek
faciliteert. Ten tweede gaan we two-photon microscopie gebruiken en
cel-specifiek modulaties om de bijdrage van astroglia te onderzoeken op
a) deficits van hersennetwerken in AD en b) ziekte progressie.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Door technieken te combineren die ons toelaten om enerzijds
hersenfunctie te onderzoeken op het cel-niveau, i.e. mechanismen
onderzoeken, en anderzijds op het netwerk-niveau, i.e. translationele
methodes kunnen we een brug vormen tussen fundamenteel en
translationeel onderzoek. In dit project willen de specifieke rol van
astroglia onderzoeken in hersennetwerkveranderingen in AD en hoe
deze ziekteprogressie beïnvloeden. Dit zal ons meer inzicht geven in de
potentiële rol van astroglia in mechanismen die aan de basis liggen van
AD en als mogelijke target voor geneesmiddelenontwikkeling.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

We gaan muizen gebruiken, enerzijds gezonde C57BL/6 muizen,
anderzijds muismodellen voor de ziekte van Alzheimer i.e. APP-NL en
APP-NLF muizen. Tijdens heel het project gaan we 220 muizen nodig
hebben.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte

Verwacht wordt dat de dieren tijdens de ingrepen en MRI experimenten
matig ongemak (P2) zullen ondervinden. Chirurgische ingrepen,
waaronder stereotactische injectie, zullen allemaal gebeuren onder
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negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

isofluraan inhalatie anesthesie en worden gevolgd door gepaste
analgesie. Isofluraan zal worden gebruikt tijdens manipulaties (fixatie in
het dierbed voor MRI). Tijdens de MRI experimenten zullen de dieren
verdoofd worden met verdoofd met medetomidine (Domitor, Pfizer). Na
de scan wordt de verdoving opgeheven met atipamezole (Antisedan,
Pfizer.)

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

We willen functionele verbindingen in de hersenen bestuderen en zien
hoe verschillende hersenregio's samen werken om een bepaalde functie
uit te voeren. Zulke studies kunnen enkel uitgevoerd worden in levende,
hogere organismen met complexe hersennetwerken.

Voor de MRI experimenten willen we minstens 15 goede datasets per
groep. Voor immunohistochemie hebben we minimum 5 dieren nodig
voor quantitatieve analyses. Dit is gebaseerd op onze eigen
gepubliceerde studies en op een statistische analyse uitgevoerd in ons
labo. We hebben in totaal dus 20 dieren nodig per experimentele groep.
We willen functionele verbindingen in de hersenen bestuderen en zien
hoe verschillende hersenregio's samen werken om een bepaalde functie
uit te voeren. Zulke studies kunnen enkel uitgevoerd worden in levende,
hogere organismen met complexe hersennetwerken. Chirurgische
ingrepen, waaronder stereotactische injectie, zullen allemaal gebeuren
onder isofluraan inhalatie anesthesie en worden gevolgd door gepaste
analgesie. Gewicht en algemeen welzijn van de dieren zal voor en elke
dag na de ingrepen gecontroleerd worden. Isofluraan zal worden
gebruikt tijdens manipulaties (fixatie in het dierbed voor MRI). Tijdens
de MRI experimenten zullen de dieren verdoofd worden met
medetomidine (Domitor, Pfizer). Na de scan wordt de verdoving
opgeheven met atipamezole (Antisedan, Pfizer.) Het welzijn van de
dieren wordt individueel nagegaan zowel voor als na de proeven en
tijdens de proeven worden ademhaling en temperatuur opgevolgd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Uitgebreide karakterisatie van het mutationele en transcriptionele
landschap van zeldzame non-Hodgkin lymfomen

Looptijd van het project

5 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

non-Hodgkin lymfoom, primair centraal zenuwstelsel lymfoom, B en Tcell lymphoma, patient-derived xenograft, behandeling

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Primair centraal zenuwstelsel lymfoom (PCNSL), high grade B cell
lymphoma with MYC and BCL2 and/or BCL6 translocation (HBL) en
perifere T cel lymfomen zijn allen zeldzame lymfomen. Ze kennen een
agressief verloop en de huidige behandelingen schieten te kort. De 5jaar overleving situeert zich tussen 30 en 50%. Door middel van
genoom- en transcriptoomanalyse op primaire patiëntenstalen willen
we nieuwe ziektedrijvers identificeren. Parallel hieraan wensen we de
humane stalen te propageren in immuundeficiënte muizen. De
beschikbare lymfoommodellen in muizen zijn niet representatief voor
de klinische situatie en reflecteren niet de grote heterogeniteit, die
klinisch wordt waargenomen. We willen muizen met deze patientderived xenografts (PDX) behandelen met inhibitoren van de eerder
geïdentificeerde doelwitten om hun rol in de ziekteprogressie aan te
tonen en nieuwe behandelingen te ontwikkelen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Door nieuwe drivers van ziekteprogressie te identificeren en te
valideren in klinisch relevante lymfoommodellen, kan het onderzoek de
basis leggen voor nieuwe diagnostische of prognostische modellen en
kan het onderzoek bijdragen tot het ontwikkelen van nieuwe
behandelingen. Bij deze lymfomen is er een onbeantwoorde klinische
vraag naar meer en efficiëntere behandelingsmodaliteiten.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Muizen (NSG), ongeveer 1602 over de looptijd van het project

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van

Tumorgroei kan aanleiding geven tot pijn, anorexie, gewichtsverlies en
verminderde mobiliteit. In de seriële passages verwachten we dat deze
matig zullen zijn, in de behandelingsexperimenten kunnen deze effecten
ernstig zijn. De humane eindpunten worden regelmatig afgetoetst zodat
de dieren tijdig geëuthanaseerd kunnen worden. Het verwachte
negatieve effecten worden als ernstig ingeschat.
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deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De groei van de bestudeerde lymfomen is afhankelijk van de microomgeving (bv. centraal zenuwstelsel bij centraal zenuwstelsel lymfoom),
waarvan de determinanten onvolledig gekend zijn, en die bijgevolg dus
niet in vitro kan gesimuleerd worden. Behandeling van tumorgreffes in
vitro laat niet toe om de weerslag van de behandeling op andere
orgaansystemen te bestuderen en reflecteert niet de farmacokinetische
en farmacodynamische parameters in vivo.
De in vivo modellen worden voorafgegaan door in silico en in vitro
experimenten met de bedoeling het aantal kandidaat targets te
verkleinen. Hierdoor is de a priori kans op een succesvolle dierproef
groter en kunnen we het aantal dierproeven en dus ook het aantal
dieren beperken.
De uitgroei van humane tumorgreffes in proefdieren, is enkel mogelijk
indien de proefdieren deze niet kunnen verwerpen. De proefdieren
moeten dus immuundeficiënt zijn. Dit is enkel mogelijk met
immuundeficiënte muizen door genetische manipulatie. Tijdens het
verloop van het experiment worden de dieren nauwgezet opgevolgd.
Naar analogie met klinische studies is progressievrije overleving een
goed surrogaat voor overall survival. Dit betekent dat experimenten
beëindigd worden bij tekens van ziekteprogressie. Zo hoeven de dieren
niet nodeloos af te zien. Pijn na interventies wordt voorkomen door een
analgesieprotocol.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Effect van stress op de ontwikkeling van het immuunsysteem van kippen

Looptijd van het project

26-02-2018 tot 30-09-2018

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

uitkippen, stal, broeierij, stress, beta glucanen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Met dit project gaan we na of stress of methoden om stress te beperken
bij kippen een effect hebben op de ontwikkeling van het
immuunsysteem.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Als we begrijpen hoe kuikens een hogere weerstand ontwikkelen tegen
ziekten dan kan dit mogelijk leiden tot beter welzijn van onze
vleeskippen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

kip (500 broedeieren)

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Eieren worden behandeld met beta-glucanen, de moederdieren worden
gevoed met corticosteroiden (=stresshormoon) of de kuikens worden
blootgesteld aan pheromonen. De kuikens worden tot slot humaan
gedood en vervolgens ontleed om stalen te nemen voor verdere
analyses. De ernst van het project wordt als gering ingeschat

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Omdat we het effect van de omgeving op het kuiken willen bestuderen
nadat dit uit het ei is gekomen zijn we genoodzaakt onze studie op
kuikens uit te voeren.

Door zoveel mogelijk weefsels van elk kuiken te nemen en deze te
bewaren zorgen we ervoor dat ook achteraf verschillende analyses
en/of herhalingen van bepaalde analyses op dezelfde dieren kunnen
worden uitgevoerd.

Vermits de diersoort waarop we onze bevindingen willen toepassen de
kip is, werd deze diersoort ook gekozen als diermodel. Door te zorgen
dat proefnemers voldoende getraind zijn in het humaan doden van
kuikens zorgen we ervoor dat het ongemak voor het kuiken tot een
minimum blijft beperkt.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Veiligheidsevaluatie van langdurige, algemene hyperthermische
behandeling van een muis

Looptijd van het project

11-09-2017 tot 01-09-2019

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

melanoma, kanker, hyperthermie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

ja

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Melanoma huidtumoren zijn geen egale klompen kwaadaardige cellen.
Melanoma's bestaan uit een mengeling van kankercellen die zich op
verschillende manieren gedragen en daardoor ook op verschillende
manieren reageren op anti-kanker therapieën. Sommige soorten cellen
zijn vrij gemakkelijk te behandelen terwijl andere types quasi
onbehandelbaar blijken en finaal aanleiding zullen geven tot herval en
therapie-resistentie. Voor deze laatste types cellen moeten andere,
innovatieve therapieën ontwikkeld worden die te combineren vallen
met de huidige standaard therapieën. We willen onderzoeken of we de
moeilijk behandelbare melanoma celtypes aan de hand van
hyperthermie (verhoogde temperatuur) gevoeliger kunnen maken aan
de standaard melanoma therapieën. Met het oog op dit onderzoek
willen we eerst een initiële proefstudie maken om te evalueren of
muizen gedurende een langere periode met een verhoogde
lichaamstemperatuur kunnen overleven zonder ernstige neveneffecten.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Als hyperthermie succesvol gecombineerd kan worden met de
standaard therapieën, kunnen we melanoma beter behandelen, waarbij
de patiënten langer op de behandeling zullen reageren en tegelijk een
hoge levensstandaard tijdens de behandelingsperiode kunnen
aanhouden door de relatief kleine neveneffecten in vergelijking met
bijvoorbeeld chemotherapie.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

24 muizen, van een immunodeficiënte stam, waarin we in latere studies
een humane tumor kunnen laten groeien.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke

Het hoofdzakelijke neveneffect te verwachten is dehydratatie. Bij
andere ernstige neveneffecten wordt het experiment stopgezet omdat
het dan niet voldoet aan de vereisten. Het finale lot van de dieren is
euthanasie om een volledige autopsie uit te kunnen voeren ter
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of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

bevestiging van de afwezigheid van ernstige neveneffecten. De ernst
van het experiment wordt als matig ingeschat.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Hoewel het effect van hyperthermie op de kankercellen deels getest
werd in een 2-dimensionale in vitro cultuur valt hieruit niet volledig te
voorspellen hoe een tumor die 3-dimensionaal groeit in een
fysiologische omgeving, omgeven door een gezond weefsel - zoals
voorkomt bij de patiënt met kanker - zal reageren op hyperthermie. Dit
kan enkel geëvalueerd worden in een muismodel.

Voorafgaand aan deze studie werden al in vitro experimenten
uitgevoerd waarbij de op voorhand de temperatuur bepaald hebben
waarop we de finale experimenten willen uitvoeren. Dit betekent dat
we met deze experimenten enkel hoeven te testen hoe de dieren
reageren op deze vooropgestelde temperatuur maar geen extra
dierproeven hoeven uit te voeren om de ideale temperatuur te gaan
bepalen.
Voor de experimenten wordt gebruik gemaakt van immunodeficiënte
muizen omdat bij deze, in het geval van een succesvol pilootexperiment,
een humane melanoma tumor kan geïmplanteerd worden. Deze
Patient-Derived Xenograft muismodellen zijn het meest verfijnde model
om later het combinatieeffect van hyperthermie en kanker therapeutica
te kunnen testen omdat ze in eerste instantie op de best mogelijke
manier de humane tumor in zijn natuurlijke omgeving nabootsen en er
anderzijds ook behandeld kunnen worden met de medicatie zoals ze in
het ziekenhuis gebruikt worden. Gedurende de periode van
hyperthemische behandeling zullen de muizen verdoofd zijn om het
ongemak zoveel mogelijk te beperken.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Bepaling van de in vivo efficiëntie van therapeutische geneesmiddelen
gericht tegen een nieuwe vasculaire target

Looptijd van het project

3 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

bloedvatvorming - lekkage - oog - muis - choroid- retina- netvlies

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Retinale aandoeningen zijn veel voorkomende en belangrijkste oorzaken
van blindheid in de wereld. De huidige behandelingen zijn vaak
geassociëerd met neveneffecten. Nieuw moleculen worden ontwikkeld
om de klinische uitkomst van verschillende retinale aandoeningen te
verbeteren. Dit project omhelst de evaluatie van de activiteit van
nieuwe geneesmiddelen in een model van choroïdale neovascularizatie
in muizen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit model bevat het pathologische mechanisme waartegen het
geneesmiddel is gericht en is geselecteerd op basis van speciesspecificiteit van de compound en de morfologie van de ogen. Deze
preklinische studies zijn noodzakelijk als in vivo karakterisatie van het
geneesmiddel voor het in patiënten kan getest worden.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Muis - 252

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Alle ingrepen gebeuren onder volledige en plaatselijke verdoving van
het oog. De postoperatieve pijn na de ingrepen is minimaal en beperkt
maximaal tot 1 dag na de ingreep. De muizen zullen om de 2 dagen
onderzocht worden, of meer frequent in geval van pijn, discomfort of
ziekte. De pijn in onze experimenten is licht tot matig. Indien de muizen
toch te veel pijn zouden lijden, zal euthanasie uitgevoerd worden.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Verschillende celtypes kunnen in cultuur gebracht worden, maar in vitro
studies kunnen ons niets vertellen over de complexe structuren,
verbindingen en interacties die plaatsvinden in het visuele systeem. Om
meer inzicht te verkrijgen in oogziekten waarbij complexe interacties
van het visuele systeem een rol spelen, is enkel onderzoek bij
proefdiermodellen mogelijk.

Per experiment wordt het minimum aantal gebruikt die het mogelijk
maken om conclusieve resultaten te generen aan de hand van
gemiddelden.

De muis is het meest gebruikte dier voor de studie om efficiëntie van
anti-angiogene componenten na te kijken. Deze studies zijn nodig als
ondersteunend materiaal bij het indienen van een dossier bij de
regulatorische autoriteiten. De dieren worden volgens de algemeen
geldende regels verdoofd en geëuthanaseerd door getraind personeel.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Onderzoek naar ontwikkeling en evolutie van de menselijke hersenen
dmv in utero electroporatie van hersenen van muisembryo's

Looptijd van het project

Februari 2018 Maart 2023

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

neurale ontwikkeling, autisme, neuroregeneratie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

De hersenen bestaan uit verschillende soorten hersencellen met elk hun
specifieke functies, wat maakt dat de hersenen waarschijnlijk het meest
complexe orgaan is. Met dit onderzoek proberen we te begrijpen hoe
de complexiteit van onze hersenen in de embryo ontwikkelt, van
stamcellen tot neuronale netwerken.
Onze studies stellen fascinerende fundamentele vragen over de evolutie
van de complexiteit van onze hersenen, gedurende de laatste millijoen
jaren. Ons werk heeft ook heel interessante toepassingen voor een
beter begrip van talrijke neurologische ziekten, van autisme tot
neurodegeneratie, en misschien, in een verdere toekomst, voor de
ontwikkeling van nieuwe therapeutische middelen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Ziekten van de ontwikkeling van de hersen veroorzaken een zware last
op de patienten en zijn families, en er zijn nog geen doeltreffende
therapieen voor die ziekten. Deze studie zal leiden tot een beter inzicht
in mechanismen die leiden tot het ontstaan van deze ziekten. Onze
studie kan ook interessante toepassingen hebben voor neurale
regeneratie en begrip van degeneratieve ziekten.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Muizen 4800

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

De in utero electroporatie gebeurt onder algemene verdoving en met
passende analgesie nadien. De dieren zullen licht tot matige negatieve
effecten ervaren. Nadien zal er bij de embryo's of pasgeboren muizen
hersenweefsel afgenomen worden na euthanasie. De ernst van het
project wordt als matig ingeschat
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Momenteel zijn er nog geen alternatieve methodes beschikbaar om
specifieke hersencellen te bestuderen in een systeem dat de levende
hersenen nabootst. Hersencellen in een petrischaal zijn embryonale
cellen die niet dezelfde kenmerken vertonen als adulte hersencellen. Er
zijn geen alternatieve methode om de interactie tussen specifieke
hersencellen te bestuderen in vitro. Het gebruik van proefdieren is dus
noodzakelijk.
Het aantal dieren is berekend om voldoende cellen voor in vitro
onderzoek te waarborgen. Elk experiment met proefdieren wordt in
detail intern besproken met een team van ervaren wetenschappers.
Finaal worden de resultaten gepubliceerd in internationale tijdschriften
zodat geen onnodige duplicaties gebeuren.
Lagere diersoorten zijn onvoldoende complex om het onderzoek uit te
voeren. Het samenspel van specifieke hersencellen in de hersenen van
een muis of rat is sterk gelijkend op dit van de mens en dus relevant.
Pijn wordt tot een minimum herleid door goedgekeurde standaard
procedures toe te passen door ervaren onderzoekers.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Genezingsproces van malaria-associated acute respiratory distress
syndrome

Looptijd van het project

5 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

malaria, genezingsproces, immunologie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Malaria is een ernstig en wereldwijd gezondheidsprobleem. Elk jaar zijn
er ~200 miljoen ziektegevallen en meer dan 400000 doden. Vooral jonge
kinderen in Afrika zijn de slachtoffers van deze ziekte. De dodelijke
gevallen zijn steeds te wijten aan de complicaties van malaria. Er
bestaan zeer effectieve antimalariamiddelen, maar als er complicaties
voorkomen sterven toch ongeveer 15% van de patiënten. Muizen met
complicaties zoals longpathologie kunnen genezen worden dmv
antimalariamiddelen. Derhalve zullen we in dit project het
genezingsproces bestuderen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Door meer kennis te vergaren hoe een malariacomplicatie kan genezen,
denken we dat het mogelijk zal zijn om het genezingsproces te
bevorderen en er dus betere therapeutische strategieën voor te kunnen
ontwikkelen. Behalve de antimalariamiddelen bestaan er immers geen
therapieën die de complicaties van malaria kunnen genezen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

2000 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De muizen worden geïnfecteerd met malaria. Op verschillende
tijdstippen wordt de infectie opgevolgd dmv een bloedstaal. Vanaf dag
8 wordt de antimalariabehandeling met injecties opgestart. Na 4 dagen
worden de dieren geëuthanaseerd en gedisseceerd. De negatieve
gevolgen worden zo beperkt mogelijk gehouden. Zo worden de muizen
dagelijks opgevolgd en de klinische symptomen onderzocht. Indien de
muizen de humane eindpunten bereiken worden ze geëuthanaseerd.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De pathogenese van malaria is ontzettend complex en kan niet in vitro
nagebootst worden. Zo is het onmogelijk om de gecombineerde
effecten van de parasiet, de bloedvatwand, het immuun systeem en de
antimalariabehandeling op de onderliggende weefsels in vitro te
bestuderen. Waar mogelijk gebruiken we in vitro experimenten
deelaspecten van de pathogenese te bestuderen, maar de
muizenexperimenten blijven absoluut essentieel.
We kiezen voor de meest efficiënte proefopstellingen en gebruiken
statistische methoden om het aantal dieren beperkt te houden tot het
strikt noodzakelijke.

Naast apen zijn muizen nog steeds de beste diersoort om malaria te
bestuderen. Gezien de hoge moeilijkheidsgraad (zowel ethisch als
praktisch) om met apen te werken, kiezen we om dit project met
muizen uit te voeren. De negatieve gevolgen worden minimaal
gehouden. Zo worden veel experimenten uitgevoerd en beëindigd
voordat de muizen ziek worden. In een beperkt aantal experimenten
moet het ziektebeeld zelf bestudeerd worden, daarbij wordt regelmatig
gekeken dat de muizen niet te ziek worden; indien humane eindpunten
worden bereikt worden de muizen geëuthanaseerd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Endotheelcel atlas

Looptijd van het project

5 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

angiogenese, metabolisme, endotheel

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het creeëren van een weefsel/orgaan specifieke endotheelcel atlas.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Indien endotheelcellen van verschillende weefsels/organen
verschillende transcriptoomprofielen bezitten, dan zal dit mogelijks ook
therapeutisch implicaties hebben voor de behandeling van
endotheelspecifieke ziektes.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Er zullen 1266 muizen gebruikt worden

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De dieren zullen uitsluitend gebruikt worden voor de isolatie en collectie
van endotheelcellen na een terminale perfusieprocedure of na
euthanasie.Het ongemak voor de dieren is dus minimaal, omdat het
gaat om terminale experimenten, waarbij de dieren onmiddellijk
worden geëuthanaseerd.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het is noodzakelijk om dieren te gebruiken. Muriene endotheelcellen uit
verschillende organen en weefsels zijn commercieel niet beschikbaar.
We kunnen ook geen in vitro alternatieven gebruiken omdat we
specifiek geïnteresseerd zijn in het in vivo transcriptoom profiel van
endotheelcellen.

"Single Cell Analyse" is een vrij recente technologie, die niet toelaat om
via een powerberekening het minimaal aantal dieren te berekenen,
omdat we niet langer één of meerdere parameters tussen één of
meerdere experimentele groepen vergelijken, maar het
transcriptoomprofiel van duizenden genen in endotheelcellen van
verschillende organen. De berekening gebeurde daarom op basis van
een extrapolatie van eerdere mRNA bulk analyses, die duidelijk stellen
dat er minimaal 6 replica's nodig zijn om de meeste significante
verschillen wat betreft clustering van genen op te sporen.
Muizen worden gebruikt omdat we specifiek een muriene endotheelcel
atlas van verschillende organen willen opstellen. Het ongemak blijft voor
de dieren beperkt, omdat het gaat om terminale experimenten, waarbij
de dieren onmiddellijk worden geëuthanaseerd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Effect van rode mijten op het vocale en fysieke gedrag van leghennen

Looptijd van het project

2 mnd

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

rode vogelmijt, leghen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

ja

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Onderwijsproject: studenten biosysteemtechniek maken een project
rond het analyseren van het vocale en fysieke gedrag van leghennen
met rode mijten. De verzamelde beeld en geluidsdata wordt
geanalyseerd om een op geluid en of beeld gebaseerd algoritme te
ontwikkelen dat mogelijk ook kan worden toegepast voor de
vroegtijdige detectie en het kwantificeren van rode mijten bij
leghennen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Met dit project krijgen de studenten biosysteemtechniek de
mogelijkheid om in een aan de praktijk verwante situatie een
projectwerk uit te kunnen werken. Studenten maken een business case
gebaseerd op onderzoek uitgevoerd tijdens het projectwerk. Rode
vogelmijt is een actueel probleem en belangrijk thema na de friponil
crisis.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Isa brown 4 dieren (2 geïnfecteerde en 2 controle)

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De geinfecteerde dieren zullen last hebben van bloedzuigende
parsieten, met stress en jeuk tot gevolg. Eens duidelijke klinische
manifestaties zijn waargenomen, kan de infecieproef stoppen.
Zodoende is de lastige periode zo kort als mogelijk.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

De infectie en haar meetbare gevolgen kunnen alleen in een klinische
setting waargenomen worden

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Minder dan 2 dieren voor verschillende besmettingsniveau's is
onmogelijk

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Rode vogelmijt is een typisch leghennen-probleem, de proef gaat er net
over om asap klinische problemen te detecteren. Daarom wordt na het
meetbaar verschijnen van ongemak de proef beëindigd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Mechanismen die leiden tot mestcel activatie en uiteindelijk tot
viscerale hypersensitiviteit.

Looptijd van het project

19/03/2018 - 01/04/2020

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

PDS, infectie, viscerale hypersensitiviteit

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Prikkelbare Darm Syndroom (PDS) is een gastro-intestinale aandoening
gekenmerkt door abdominale pijn (ook wel viscerale hypersensitiviteit).
Activatie en sensitisatie van afferente zenuwen worden veroorzaakt
door activering van mestcellen en speelt een cruciale rol in de
ontwikkeling van viscerale hypersensitiviteit. Met dit project willen we
onderzoeken welke mechanismen resulteren in mestcel activatie, en of
stress, in plaats van een gastro-intestinale infectie, gelijkaardige PDSachtige kenmerken kan veroorzaken zoals vastgesteld in ons
postinfectieus PDS muismodel. Over de laatste jaren hebben we een
postinfectieus PDS muismodel ontwikkeld door een bacteriële infectie
te veroorzaken in aanwezigheid van voedselallergenen, wat leidt tot
mestcel activatie en viscerale hypersensitiviteit wanneer het proefdier
opnieuw wordt blootgesteld aan deze voedselallergenen.
Met dit project, streven we ernaar de onderliggende mechanismen van
viscerale hypersensitiviteit, die we vastgesteld hebben in ons
muismodel, verder te karakteriseren en willen we het effect van stress
hierin evalueren.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De resultaten van deze studie zullen ons helpen om de totstandkoming
van viscerale hypersensitiviteit in ons muismodel van PDS beter te
begrijpen. Dit op zijn beurt draagt bij tot de ontwikkeling van mogelijke
behandelingsstrategieën van viscerale hypersensitiviteit voor PDSpatiënten.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Voor dit project gaan we BALB/c muizen gebruiken: 123 muizen.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte

In alle experimenten van dit project zullen muizen gedood worden via
de inhalatie van CO2. De dieren worden onder algemene verdoving
geïnplanteerd met telemetrische transmitters waarmee we viscerale
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negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

pijn kunnen meten tijdens colorectale distentie. Dit is een eenvoudige
operatie dat ongeveer 20 minuten per muis in beslag neemt. De ernst
van dit project wordt als matig ingeschat.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Aangezien we de rol van specifieke celtypes en hun impact op de
ontwikkeling van viscerale sensitivitiet willen onderzoeken, zijn
muisexperimenten de beste manier om dit te doen. Muizen die
bepaalde celtypes missen zijn reeds gerapporteerd en daarom
interessant om te gebruiken om onze onderzoeksvragen te
beantwoorden. Bovendien is het gebruik van in vitro technieken niet
mogelijk om viscerale overgevoeligheid te evalueren.
We hebben power calculaties uitgevoerd gebaseerd op voorgaande
experimenten in het lab. Op deze manier verzekeren we dat het aantal
dieren die in elk experiment gebruikt worden tot het minimum beperkt
wordt om relevante date te bekomen.

Tot nu toe is er een gebrek aan proefdiermodellen, en dus ook andere
proefmodellen, om de ontwikkeling van viscerale hypersensitiviteit te
bestuderen. Daarom willen we ons muismodel gebruiken om de
onderliggende mechanismen van viscerale pijn verder te onderzoeken.
De muizen zullen verdoofd worden (met een mix van ketamine en
xylazine), Antisedan toegediend krijgen (om effecten van de verdoving
ongedaan te maken) en op een warme ondergrond geplaatst worden tot
de volgende dag om warmteverlies te vermijden en een beter herstel te
bevorderen. Daarnaast zullen de muizen ook buprenorfine toegediend
krijgen voor de operatie, zodat deze pijnstiller reeds effect heeft
wanneer het proefdier wakker wordt.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Muizenmodellen voor de ontrafeling van de in vivo functie van NIPP1,
een nucleaire regulator van het eiwitfosfatase PP1

Looptijd van het project

1/04/2018-31/03/2023

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

eiwitfosfatase, muizenmodellen, kanker, NIPP1

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Dit project beoogt een dieper inzicht te verwerven in het moleculair
mechanisme dat aan de basis ligt van de essentiële rol van NIPP1 in
celgroei, differentiatie en tumorgroei. Recent onderzoek in ons labo
(niet gepubliceerd) heeft reeds aangetoond dat verwijdering van NIPP1
ertoe leidt dat er geen chemisch geïnduceerde tumoren in de huid of
lever worden gevormd. In dit project willen we ook de cel-specifieke
functies van NIPP1 nagaan. Bijvoorbeeld, is de functie van NIPP1
hetzelfde in een huidcel, een levercel of een stamcel? Speelt NIPP1 een
rol in de communicatie tussen de verschillende cellen in de huid of de
lever?

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Met dit onderzoek krijgen we inzicht over de werking van NIPP1 in
verschillende weefsels en cellen, en in chemisch geïnduceerde huid- en
leverkankers. Hierdoor zal in de volgende stap heel doelgerichte testen
kunnen worden opgezet die toelaten om medicijnen (bv anti-kanker
drugs) te vinden die NIPP1 specifiek kunnen uitschakelen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Voor dit onderzoek schatten we ongeveer 500 muizen te gebruiken.
Deze muizen zijn steeds genetisch gemodificeerd, bv. in het gen dat
codeert voor NIPP1.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

De muizen worden steeds finaal pijnloos geëuthanaseerd. Terwijl de
meeste muizen enkel een lichte pijn ondervinden van injecties, worden
in enkele experimenten de muizen behandeld met een carcinogeen of
kankerverwekkende stof. De behandeling met het carcinogeen is echter
voor een korte periode (<72 u), zodat er geen tumoren worden gevormd
en dus ook geen of weinig hinder is voor de muis.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Alhoewel we steeds eerst zoveel mogelijk inzichten trachten te
verwerven op basis van biochemische & celbiologische in vitro
experimenten, zijn muizenmodellen noodzakelijk omdat we de
complexe driedimensionele interacties tussen cellen en weefsels nog
niet correct kunnen nabootsen in een proefbuisje of petrischaal.
Dierenmodellen zijn de enige modellen die rekening houden met de
communicatie (secreteren van moleculen en opnemen/reageren op
signalen) tussen de verschillende celtypen binnen een weefsel en
bloedsomloop. Daarom hebben we dierenmodellen nodig om de exacte
in vivo functie van NIPP1 te doorgronden.
Om het aantal proefdieren zo laag mogelijk te houden starten we steeds
met biochemische en celbiologische in vitro experimenten waarbij we
gebruikmaken van humane kanker cellijnen zoals HeLa, U2OS, HACAT.
Pas nadat we duidelijke onderzoeksresultaten/conclusie hebben op
basis van deze in vitro experimenten, zullen we de hypothese
bestuderen in onze muizenmodellen.
Van de verschillende proefdiermodellen staat de muis genetisch het
dichtst bij de mens. Meer dan 97% van de eiwit-coderende genen van
de mens zijn ook aanwezig in de muis. De muis is ook klein, vrij tam,
plant zich vrij snel voort en kan relatief eenvoudig genetisch
gemodificeerd worden. Daarom hebben we de muis als proefdiermodel
gekozen om de in vivo functie van NIPP1 te bestuderen. De muis is ook
een veelvuldig proefdiermodel in kankeronderzoek. Alle onderzoekers
gaan respectvol om met de proefdieren en na een behandeling worden
de muizen dagelijks opgevolgd. Bij ziekte of abnormaal gedrag wordt
steeds een dierenarts geraadpleegd. De dieren worden finaal pijnloos
geëuthanaseerd door een overdosis verdovingsmiddel.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Ontwikkeling van cardiale hypertrofie in wildtype en TRPM4-/- muizen
na transverse aorta constrictie (TAC)

Looptijd van het project

2 maanden

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

cardiale hypertrofie, ionenkanalen, aortaconstrictie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Ionenkanalen zijn belangrijk in vele fysiologische processen in iedere
zoogdiercel. Ze zijn belangrijk voor de regulatie van zenuwactiviteit,
spiercontractie en hormoonvrijzetting. Cardiale hypertrofie is een
belangrijke aandoening waarvoor weinig therapeutische opties bestaan.
In dit project testen we de betrokkenheid van het TRPM4 ionenkanaal in
de ontwikkeling van deze aandoening, met het oog op een beter begrip
van de ziekteontwikkeling en nieuwe mogelijkheden voor therapie.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

We onderzoeken hoe de ontwikkeling van cardiale hypertrofie na TAC
verloopt in hartspecifieke Trpm4-/- muizen. Deze experimenten laten
toe om te besluiten of het kanaal een belangrijke rol speelt in dit proces,
en of inhibitie van het kanaal een mogelijke therapeutische behandeling
is voor deze aandoening. Cardiovasculaire aandoeningen zijn de
nummer 1 doodsoorzaak in de wereld, en pathologische cardiale
hypertrofie is een belangrijke component hiervan. Fundamenteel
onderzoek moet echter nog steeds aantonen welke mechanismen een
rol spelen, ten einde nieuwe en veilige therapieën te ontwikkelen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

108 Muizen, 36 WT en 2 x36 KO muizen.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

TAC is een complexe ingreep die onder algemene verdoving uitgevoerd
wordt. We verwachten 10% mortaliteit, vooral tijdens de ingreep. TAC
wordt verder goed verdragen door muizen. De dieren zullen ofwel 48u
ofwel 14 dagen opgevolgd worden, waarna hartfunctie gemeten wordt
en dieren geeuthanaseerd worden om orgaanweefsel te nemen voor
analyse.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De ontwikkeling van cardiale hypertrofie is een complex systeem dat
door verschillende celtypes en organen geregeld wordt. Dit kan
onmogelijk gesimuleerd worden in een ex-vivo model op cellen. Om de
hypothese te kunnen testen op de werking van dit ionenkanaal hebben
we knockout dieren nodig, en muizen zijn de laagste diersoort waar er
een knockout model is voor dit ionenkanaal.

Een statistische power-analyse leerde ons dat we 9 dieren per groep
nodig hebben om een betrouwbaar resultaat te verkrijgen, we hebben 4
behandelingsgroepen (met controle en sham groep) per stam (3 in
totaal), wat het totaal op 108 brengt (36 WT en 2 x 36 KO muizen). Een
vermindering van het aantal dieren zou leiden tot een onbetrouwbaar
resultaat, waardoor de test herhaald dient te worden en er uiteindelijk
meer dieren nodig zullen zijn.
We maakten de keuze voor muizen aangezien er een beschikbaar
knockout model is in muizen dat essentieel is voor deze studie. Andere
(lagere) diersoorten wijken metabolisch te sterk af van de mens
waardoor het niet mogelijk zou zijn deze resultaten (partieel) te
extrapoleren. We gebruiken anesthetica en analgetica tijdens onze
experimenten, hierdoor kunnen we zeer reproduceerbaar onze stalen
nemen en hebben de dieren geen pijn of discomfort.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

TRPM3 als target voor de ontwikkeling van nieuwe pijnstillers

Looptijd van het project

09/04/2018-01/12/2020

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

pijn, ionenkanaal, geneesmiddelenontwikkeling

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

1 op 5 volwassen Europeanen lijdt aan chronische pijn. Bestaande
pijnstillers zijn vaak weinig effectief, hebben ernstige bijwerkingen of
veroorzaken verslaving. Er is daarom een urgente nood aan nieuwe,
effectievere vormen van pijnbestrijding. Fundamenteel onderzoek van
ons onderzoeksteam heeft aangetoond dat het ionenkanaal TRPM3 een
rol speelt bij acute en chronische pijn. Op basis daarvan onderzoeken
we de werking van een groep van TRPM3-antagonisten, met als doel
deze verder te ontwikkelen tot een nieuwe klasse van pijnstillers. In dit
project zal specifiek onderzocht worden welke dosissen van de
antagonisten nodig zijn om TRPM3 te inhiberen en pijnstilling te
bekomen in de rat.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit onderzoek heeft als primair doel het ontwikkelen van een nieuwe
klasse van pijnstillers, met een betere effectiviteit en minder
bijwerkingen dan bestaande pijnstillers. Aangezien ongeveer 1 op de 5
volwassenen lijden aan een vorm van chronische pijn, met zeer grote
consequenties op de levenskwaliteit en een grote maatschappelijke
kost, is het mogelijk maatschappelijk nut van dit onderzoek zeer groot.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

300 ratten

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

Pijnmodel van korte duur, zonder langdurig effect op het algemeen
welbevinden van de dieren. De dieren worden onmiddellijk na de
experimenten geeuthanaseerd. De ernst van het project wordt als matig
ingeschat.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Pijn is een complexe respons, waarvoor nog geen dierloze
onderzoekmethodes bestaan. Alvorens met deze dierenproeven te
starten werd de effectiviteit, selectiviteit en veiligheid van de te testen
TRPM3-antagonisten uitvoerig onderzocht in een panel van in vitro
assays.

Gebaseerd op eerdere resultaten werd een statistische schatting
gemaakt van het minimum aantal dieren dat nodig is om een de dosisafhankelijkheid van de pijnstilling in te schatten. Dit voorkomt
overgebruik van proefdieren zowel door overschatting als
onderschatting (waarbij de proeven herhaald dienen te worden) van het
benodigde aantal dieren. Bovendien werd de effectiviteit, selectiviteit
en veiligheid van de te testen TRPM3-antagonisten uitvoerig onderzocht
in een panel van in vitro assays, en werden voorafgaande PK-studies
uitgevoerd. Hiermee wordt voorkomen dat er dieren worden gebruikt
voor het testen van niet of weinig werkzame stoffen.
De rat is momenteel het geprefereerde kleine proefdiermodel voor
pijnonderzoek, en voor de ontwikkeling van nieuwe pijnmedicatie. De
functie van TRPM3, het doelwit van de huidige studie, is niet
geconserveerd in lagere diersoorten. In vergelijking met muizen zijn
ratten een beter model voor pijn omdat ze minder gevoelig zijn aan
stress-geinduceerde analgesie, en minder variabiliteit vertonen in hun
response, waardoor het aantal dieren kan worden gereduceerd.
Bovendien blijken de fysiologie en farmacologie in de rat meer
representatief te zijn voor de mens. We verwachten een kort (maximaal
5 minuten) ongemak in een deel van de dieren na injectie van
pregnenolone sulfaat, en deze pijnrespons willen we specifiek meten.
Onmiddellijk na de pijnrespons zullen de dieren worden
geeuthanaseerd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Effect van prenatale supplementatie met poly-onverzadigde vetzuren op
longschade in het konijnenmodel voor bronchopulmonale dysplasie
(effectiviteits-studie)

Looptijd van het project

4 maand

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Meervoudig onverzadigde vetzuren (PUFA of Poly Unsaturated Fatty
Acids), transplacentaire overdracht, bronchopulmonale dysplasie (BPD),
prematuriteit

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

ja

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Bronchopulmonale dysplasie (BPD) is de vaakst voorkomende
aandoening bij premature kinderen (18-25%). Ondanks goede
vooruitgang in neonatale zorg en in het begrijpen van de pathofysiologie
van deze ziekte, blijft BPD geassocieerd met een hoge morbiditeit en
mortaliteit. Een nieuwe behandelstrategie is het prenataal behandelen
van de moeder met PUFA (Polyunsaturated fatty acids) in geval van
prematuriteit om zo long schade te voorkomen. Een aantal vragen zoals
de timing van supplementatie (tijdens de zwangerschap, vlak voor de
geboorte of postnataal) en of het effect preventief of curatief is, dienen
te worden beantwoord. Het doel van dit onderzoek is het bepalen van
de effectiviteit van prenatale maternale PUFA supplementatie.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit is een pilootstudie noodzakelijk om PUFA verder verantwoord te
kunnen uittesten. Dit project is de eerste stap naar de behandeling van
BPD dmv maternale PUFA supplementatie. Het BPD model in een konijn
ligt dichter bij de mens dan het knaagdier.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

14 Nieuw Zeeland zwangere konijnen en 112 van hun pups

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het

Bij het experiment zijn er drie stappen: 1/ plaatsen van een
nasogastrische sonde onder algehele anesthesie om van dag 21 tot dag
28 gestandardiseerd PUFA supplementatie te kunnen geven 2/
preterme verlossen dmv een sectio op dag 28 met opoffering van de
voedster 3/ incuberen van de pups bij hyperoxie of normoxie en op dag
7 algehele anesthesie voor longfunctie en euthanasie om bloed en
longen te verzamelen. De voedster wordt klinisch gemonitord alsook de
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uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

pups na geboorte (gewichtstoename en klinische monitoring) onder
normoxie of hyperoxie. Zorg voor de pups zal gebeuren door dagelijkse
voeding, vitaminen supplementatie en probiotica profylaxie. Euthanasie
gebeurt op dag 7 onder algehele anesthesie of vroeger in geval van
respiratoire moeilijkheden door de hyperoxie. De ernst van het project
wordt als ernstig ingeschaald.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Er is geen alternatief model om dit experiment uit te voeren aangezien
dit preklinisch onderzoek is dat gebruik maakt van een diermodel
geschikt voor BPD en voor maternale supplementatie met PUFA op
longontwikkeling in de foetus. Er is geen alternatief model om het effect
van prenatale maternale supplementatie te onderzoeken op
longontwikkeling en longfunctie in preterme pups. Verder zal de
plasmaconcentratie in het zwangere konijn en de foetus bepaald
worden en de concentratie in melk, placenta en longen.
Pups zullen gerandomiseerd worden in 4 groepen: PUFA/hyperoxie
(O2), PUFA/normoxie (AA), control/O2 en control/AA. Van vorige
resultaten op dezelfde uitkomstvariabele (% media dikte) en gebruik
makende van de Fisher Exact test, moeten er 8 pups in elke groep zitten.
Om dit te bereiken en rekening houdend met de hoge mortaliteit tot
40%, zullen we 17 pups in de AA groep nodig hebben en 26 pups in de
O2 groep. Met een gemiddeld nest van 8 per voedster, hebben we 6
voedsters nodig per groep (PUFA/control). Mogelijks verliezen we 2
voedsters bij manipulatie of plaatsen de sonde, wat een totaal geeft van
14 voedsters.
Het konijn model is een gekend model om BPD te onderzoeken. Dit
model ligt dichter bij de mens dan knaagdieren, omwille van een andere
timing van de longontwikkeling. Om het lijden van de dieren te
beperken, zal de neusmaagsonde onder algehele anesthesie geplaatst
worden en klinische monitoring zal dagelijks gebeuren tijdens het hele
experiment. Analgesie zal gegeven worden, indien noodzakelijk.
Tolerantie van de neusmaagsonde zal geëvalueerd worden aan de hand
van voedselinname en gewichtverandering en evolutie van de
zwangerschap. Op het einde van het experiment zullen de dieren
geëuthanaseerd worden voor het verwijderen van de stalen of eerder
indien er veranderingen zijn in gedrag of gewichtsverlies (10% van het
lichaamsgewicht) of in geval van miskraam.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

microCT voor de niet-invasieve evaluatie van longziekte, -functie en therapie

Looptijd van het project

1 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

longziekten - computertomografie - longfunctietesten - knaagdiermodel

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Longziektes zoals taaislijmziekte, longfibrose en -kanker zijn
levensbedreigende aandoeningen waarvoor onze kennis van hun
ontstaan en behandeling helaas belangrijke hiaten vertoont. Om
ziekteprocessen te ontrafelen en nieuwe therapieën te testen, baseren
onderzoekers zich typisch op eindpuntprocedures zoals weefselanalyse
op diermodellen. Deze zijn nuttig, maar beperkt tot een
momentopname van processen die in essentie dynamisch verlopen in
tijd en ruimte. Ook worden we geconfronteerd met het probleem dat
nieuwe therapieën die in muismodellen lijken te werken, al te vaak falen
in klinische studies. Computertomografie (CT) en andere niet-invasieve
beeldvormingsmethoden die toelaten om proefdieren herhaald op te
volgen, zijn daarom onmisbaar om ons inzicht te geven in
longziekteprocessen, therapie en betere vertaling naar patiënten toe.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

CT is al lang een klinische standaard, maar de implementatie ervan in
onderzoekslaboratoria hinkt achterop. Wij streven naar de ontwikkeling
van beeldvorming met o.a. microCT en optische methoden voor het
kwantitatief opvolgen van longziekteverloop en het uittesten van
nieuwe therapieën in levende kleine proefdieren, zoals muizen en
ratten. Dit levert nieuwe anatomische en functionele biomerkers op,
afkomstig uit herhaalde, niet-invasief opgenomen beelden van de
longen. Een belangrijke motivatie is dat deze aanpak een veelvuldige
vermindering van het aantal benodigde proefdieren voor dit type
onderzoek met zich meebrengt, alsook een meer efficiënte manier om
nieuwe geneesmiddelen te testen in muis- of ratmodellen, waar de
patiënt bij gebaat zal zijn.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Muizen, al kan dezelfde technologie ook toegepast worden op
ratmodellen. Typisch werken we met groepen van 10 dieren per
experiment (n = 5 per groep experimenteel (behandeling vs controle)).
Dit betekent een reductie van 80% in aantal dieren tov een typisch
experiment met enkel invasieve eindpuntmetingen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld

De dieren ondervinden slechts lichte hinder (beperkt tot stress, geen
pijn) van de scans (we brengen ze onder lichte verdoving mbv
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worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

gasanesthesie). Doordat we niet-invasief de voortgang van ziekte
kunnen uitlezen, vermijden we overlevingsstudies en kunnen we dieren
euthanaseren nog vóór of meteen wanneer ze symptomen van leed
door ziekte beginnen te vertonen. De ernst van het project wordt als
matig ingeschat.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Typisch voor longpathologie is de interactie tussen gastheer
(immuunsysteem, longfunctie, herstel- en compensatiemechanismen…)
en pathologisch agens (infectie, ingeademde vervuiling…). Dit kan nooit
nagebootst worden in een laboratoriumschaaltje.

We doen steeds eerst een pilootexperiment met een minimum aantal
dieren. Op basis van de resultaten weten we of het nut heeft het
experiment voort te zetten met meer dieren (zoals het includeren van
alle nodige controlegroepen) en kunnen we power berekenen. Doordat
we herhaalde metingen gebruiken op dezelfde dieren, kunnen we
'repeated measures ANOVA' gebruiken, wat verder de statistische
power van deze experimenten verhoogt.
Waar mogelijk kiezen we voor muizen. De meeste longziektemodellen,
transgeen of geïnduceerd, zijn immers beschikbaar in muizen. Slechts
per uitzondering wordt er gewerkt met ratten, zoals bijvoorbeeld in het
geval van cystic fibrosis (taaislijmziekte) waarvoor er een goed ratmodel
bestaat. Deze modellen worden gekarakteriseerd met betrekking tot het
zo trouw mogelijk nabootsen van de symptomen gezien in patiënten.
We volgen onze dieren dagelijks op, en ontwerpen ons experiment op
zo'n manier dat we kunnen overgaan tot euthanasie ruim zodat het
lijden door ziekte vermeden of tot een absoluut minimum beperkt blijft.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Timing van pulmonalisklepvervanging bij chronisch volumebelaste
rechter ventrikel

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Timing, pulmonalisklepvervanging, volumebelasting, hart

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

In een vorig project (024/2014) werd een overlevend groeiend model
ontwikkeld van chronische rechterhart volumebelasting. Aan de hand
van dit model willen we het effect van timing van
pulmonalisklepvervanging op rechter ventrikel remodelling en reverse
remodelling te bestuderen. Dit antwoord is cruciaal om in de klinische
praktijk bij patiënten met Tetralogie van Fallot te kunnen beslissen
wanneer in het leven ze best een klepvervanging ondergaan.
Momenteel is hierover geen consensus en deze vraag is vanuit de kliniek
en klinische studies extreem moeilijk te beantwoorden gezien we de
myocardiale veranderingen niet goed kunnen inschatten.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Deze informatie is essentieel nodig om in de klinische praktijk bij
patiënten met Tetralogie van Fallot te kunnen beslissen wanneer in het
leven ze best een klepvervanging ondergaan. Momenteel is hierover
geen consensus en deze vraag is vanuit de kliniek en klinische studies
extreem moeilijk te beantwoorden gezien we de myocardiale
veranderingen niet goed kunnen inschatten.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

schapen 27

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

Elk experiment gebeurt onder volledig anesthesie en toediening van
analgesie. Op einde van project en wanneer het dier zijn finaal
experimenteel stadium heeft bereikt zullen deze op humane
verantwoorde wijze worden geëuthanaseerd. De ernst van het project
wordt als ernstig ingeschat.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Gezien het noodzakelijk is om klepvervanging door te voeren in dit
project, en er momenteel geen klep beschikbaar zijn in kleinere
proefdieren, wordt geopteerd voor het schaap. Verder is in het vorige
project (024/2014) het werkend model in een schaap ontwikkeld. Er
bestaan geen computermodellen om dit te analyseren

Het minimaal benodigd aantal proefdieren per groep werd berekend. Er
wordt rekening gehouden met verlies van enkele dieren tijdens de
experimenten gezien de implantatie van een stent niet altijd goed wordt
verdragen (ontwikkelen van ventrikel fibrillatie)

Het schaap is een goed model om cardiale interventie te vergelijken met
de mens. De procedures uitgevoerd tijdens dit project worden ook in
mensen uitgevoerd en bijgevolg zijn deze transponeerbaar voor groot
deel van de bekomen resultaten.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Vergelijking tussen gastheerrespons bij 3 types niet-resorbeerbare
meshes in een chirurgisch hernia model

Looptijd van het project

01.04.2018 - 31.03.2023

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)
Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Bekkenbodem dysfunctie is een breed spectrum aandoening die onder
andere bekkenbodem prolaps en urine incontinentie omvat. Chirurgisch
herstel van vagina wand als behandeling voor verzakking heeft een
risico van 30% op herval en noodzaak tot heringreep. Met de komst van
meshes is het herval gedaald maar werd er een toename aan
complicaties gerelateerd aan het implantaat gezien. De 'vreemdlichaam-reactie' (Foreign Body Reaction) lijkt de grootste oorzaak te zijn
voor meshe-complicaties. Ontwikkeling van nieuwe meshes, materialen
en de pre-klinische evaluatie zijn cruciaal om nevenwerkingen te
reduceren en om immuunreacties te voorspellen. In dit experiment
zullen we een rat-model gebruiken om 3 verschillende meches te
implanteren. Later zullen we dan inflammatie onderzoeken en
vergelijken zowel op genexpressie als histologisch in het weefsel met de
meshes. Secundaire uitkomst zullen biomechanische eigenschappen van
weefsel met of zonder meshe zijn.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Er zijn jaarlijks ongeveer 225,000-280,000 vrouwen die
bekkenbodemchirurgie ondergaan, met een cumulatief risico van 19%
tegen de tijd dat een vrouw 80 jaar is. Complicaties gerelateerd aan het
implantaat zijn courant en komen in ongeveer 10% van de patienten
voor bij wie meshes worden gebruikt bij prolaps herstel. Ontwikkeling
en preklinisch onderzoek van nieuwe meshes kan het aantal implantaat
complicaties verminderen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Wij willen vrouwelijke ratten gebruiken (Sprague-Dawley), 12 weken
oud. Het totaal aantal dieren is berekend op 120: 4 groupen, 5
tijdstippen, 6 dieren per groep.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke

Elk dier zal een operatie ondergaan onder algehele anesthesie. Na de
operatie krijgen de dieren analgetica. Na de ingreep zullen de dieren
klinisch onderzocht worden, wat niet pijnlijk is, maar dit kan wel milde
stress veroorzaken. Dieren zullen worden geëuthanaseerd op dag 2, 7,
14, 28 en 90. De ernst van het project wordt als matig ingeschat.
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of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Voor simulatie prolaps-herstel model zijn grote dieren nodig. Dit is
echter een studie naar de host response, wat steeds in vivo gebeurt op
knaagdieren, waar alle moleculaire tools en verwachte reacties gekend
zijn. We hebben ook veel ervaring met dit soort dieren voor deze vraag.

Dit is een exploratieve, observationele studie. In eerdere experimenten
over afweerreacties van de gastheer op implantaten hebben we
biomechanische eigenschappen en morfometrie gemeten. Alvorens we
manieren onderzoeken om de afweerreactie te veranderen, willen we
inzicht krijgen in het moleculair profiel van het omliggend weefsel.
Daarvoor hebben we een array met kandidaat genen voor
wondgenezing ontwikkeld voor dit experiment. We willen de
interessante implantaten inbrengen in dieren en de afweerreactie
documenteren. Dit in 6 dieren per implantaat en op 5 verschillende
tijdspunten in het inflammatieproces onderzoeken. Het aantal dieren
per tijdspunt is hetzelfde als wat we in vorige experimenten hebben
gedaan.
De rat is een goed model voor hernia herstel. Verder zijn ze makkelijk te
hanteren. De dieren zullen de operatie ondergaan onder algehele
anesthesie en krijgen analgetica postoperatief. Dagelijks zal
gecontroleerd worden of zij goed herstellen en geen pijn lijden. Indien
er pijn is zullen extra analgetica toegediend worden. In geval van slechte
wondheling of infectie zal euthanasie uitgevoerd worden. De ratten
zullen sociaal contact krijgen met soortgenoten en mensen en krijgen na
het kuisen van de kooien wat vuile bodembedekking om stress te
reduceren. Alle dieren krijgen eten en drinken naar wens.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

De rol van paricalcitol in de preventie van falen van vasculaire toegang
tijdens hemodialyse in een rattenmodel van chronische nierziekte

Looptijd van het project

1,5 maand

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

arterioveneuze fistel (AVF) , hemodialyse, paricalcitol, chronische
nierziekte

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het doel van deze studie is om in een model van arterioveneuze fistel
(AVF) bij ratten met chronische nierziekte na te gaan of paricalcitol een
goede adjuvante therapie zou kunnen zijn bij het plaatsen van een fistel
voor hemodialyse om te zorgen voor een goede en blijvende
doorbloeding van de fistel. De studie zal effecten nagaan op parameters
gerelateerd aan onsteking, bloedstolling, gladde spiercel deling,
vasculaire verkalking en endotheliale genexpressie.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Indien interessante voordelen gevonden worden bij therapie met
paricalcitol, kan dit als evidentie gelden om verdere klinische studies in
menselijke proefpersonen te starten. Dit zal een belangrijk impact
hebben op de efficiëntie van AVFs en bovendien op de zorg en
levenskwaliteit van mensen met vergevorderde nierziekte.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Ratten, 16

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De ratten zullen onder volledige verdoving chirurgie ondergaan (om
nierziekte te simuleren) en zullen binnen dezelfde ingreep een AVF
krijgen. De dieren zullen minimale lasten ondervinden van de revalidatie
doordat ze analgetica krijgen aangeboden. De chirurgische ingreep kan
bij de dieren matige vermindering van het algemeen welzijn
veroorzaken. Na 4 weken worden de dieren geëuthanaseerd en worden
weefselstaaltjes geanalyseerd. De ernst van het project wordt als matig
ingeschat.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het effect van medicijnen op de maturatie van AVFs kan enkel in vivo
bestudeerd worden omwille van de complexe samenwerking van
meerdere celtypes binnen een bepaalde architectuur, en bovendien de
inwerking van systemische factoren zoals opname ter hoogte van de
darmen, metabolisme, bloeddruk, shear stress aan de vaatwand en
stoffen zoals hormonen en cytokines. Hiervoor zijn geen
computermodellen of celkweek modellen beschikbaar.
Voor elke rat kunnen de vaten aan de kant waar geen AVF is geplaatst,
als interne controle gebruikt worden; hierdoor kan het aantal benodigde
dieren gehalveerd worden. In een model met nierziekte zijn de effecten
op genexpressieveranderingen doorgaans groter, waardoor minder
dieren moeten gebruikt worden om eenzelfde statistische power te
halen.
De vasculatuur van de arteria carotis en de vena jugularis van ratten laat
toe om een AVF te creëren met gelijkaardige architectuur als bij de
mens (i.e. zelfde inwerking van stromingen op de vaatwand). Een model
van nierziekte kan daarbij ook de effecten van ureum introduceren,
waardoor een goede vertaalbaarheid ontstaat naar de dialysepatiënt.
De dieren zullen chirurgie ondergaan onder algemene verdoving en
zullen na de ingreep met pijnstillers behandeld worden om ongemakken
zoveel als mogeijk te minimaliseren.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Evaluatie van regulatoire T cellen in modellen van chronische en acute
nierschade

Looptijd van het project

1 maart 2018 - 1 maart 2021

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Lymfocyten, regulatoire T cellen, nier

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Regulatoire T cellen (Treg) zijn lymfocyten die een onmisbare rol spelen
bij het onderdrukken van autoimmuniteit. Zonder Treg ontstaat een
fatale autoimmuunziekte in mensen en muizen. Er zijn verschillende
soorten Treg cellen waarvan sommigen niet-immunologische functies
vervullen op specifieke plaatsen in het lichaam. In deze studie zullen we
modellen met acute en chronische nierziekte gebruiken om de rol van
regulatorische T cellen te onderzoeken tijdens de ontwikkeling van deze
ziekte.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Het werkingsmechanisme van regulatorische T cellen is afhankelijk van
de locatie in vivo. Dit project zal bijdragen tot de kennis omtrent weefsel
specifieke functies van deze cellen in de kidney. Het project zal meer
licht werpen op de specifieke rol van Tregs tijdens renale inflammatie
wat mogelijks zal lijden tot de ontwikkeling van nieuwe therapeutische
inzichten dat kan helpen in de behandeling van acute, chronische of
eind stadium renale ziektes.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Muizen, 162

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Er wordt verwacht dat de muizen snel zullen genezen na de chirurgische
ingreep. Muizen worden geeuthanaseerd voor verdere in vitro analyse.
De ernst van het project wordt als matig ingeschat.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

In vitro experimenten met Tregs tonen zeer weinig correlatie met de in
vivo functie van deze cellen. Deze experimenten zijn uitgedacht om het
effect van regulatorische T cellen in het model van nierziektes te
onderzoeken. Er is geen mogelijkheid om dit in vitro te onderzoeken.

Om statistische significantie te bepalen voor biologische verschillen zijn
er minimaal muizen per groep nodig. De grootte van de groepen
waarborgt een zinvolle analyse.

Het muismodel is een snel en goed te analyseren model. De
bevindingen van dit onderzoek kunnen gebruikt worden om nierziektes
te behandelen en voorkomen.
De muizen worden dagelijks gecontroleerd voor ziekte, gewichtsverlies,
etc. Een klein aantal muizen zullen aan progressieve pijn (gering tot
matig) lijden. Maar bij gewichtsverlies >20% of wanneer ernstige
klinische symptomen worden geobserveerd, zal euthanasie worden
toegepast. Geen van de muizen zal langer dan 10-40 dagen in het
experiment blijven indien ze ziekte ontwikkelen. Anesthetica zullen
gebruikt worden wanneer mogelijk om het lijden te minimaliseren.
Ervaren proefdieronderzoekers zullen de injecties en controles
uitvoeren.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Proof of concept in cavia's van een nieuwe vaccintechnologie

Looptijd van het project

5 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

vaccin platform, veterinair vaccin

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Er werd recent een technologie ontwikkeld waarbij de voordelen van
huidige virale vaccins (efficiëntie van levend afgezwakte vaccins en
veiligheid van geïnactiveerde vaccins) worden gecombineerd, zonder
dat deze gekoeld moeten worden bewaard. De werkzaamheid van deze
technologie werd onlangs aangetoond in muizen, hamsters en varkens.
In dit pilootexperiment zal de technologie worden toegepast op cavia's
met als doel het aantonen van een immunologische reactie op het
vaccinvirus. Cavia's zijn een reeds beproefd klein proefdiermodel voor
infectieziekten zoals bvb voor mond-en-klauwzeer

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Huidige vaccins bestaan voornamelijk uit levend afgezwakt virus of
geïnactiveerd virus (of immunogeen proteïne). Levend afgezwakte
vaccins bieden een efficiënte bescherming, maar er is steeds een kans
dat het virus reverteert naar zijn virulente vorm. Geïnactiveerde vaccins
zijn veilig, maar meestal minder efficiënt. Al deze vaccins dienen gekoeld
getransporteerd en bewaard te worden om hun werkzaamheid te
behouden. Het succesvol afronden van dit piloot experiment, zal de weg
vrijmaken voor een nieuw soort vaccin dat veilig, thermostabiel en
makkelijk aan te passen is voor ziekten zoals mond- en klauwzeer.
Hiervoor is bij uitstek de thermostabiliteit een belangrijke troef.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Voor deze studie zullen 20 cavia's worden aangewend.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

Handelingen die bij het dier zullen worden uitgevoerd zijn (i) toediening
van vaccins en (ii) regelmatige bloedname.
De toediening gebeurt via intraperitoneale injectie en verwacht wordt
dat het dier hiervan slechts een mild ongemak ondervindt. Gezien de
vaccins reeds uitgebreid werd getest op muizen, hamsters en varkens
zonder negatieve effecten, wordt verwacht dat ook cavia's hiervan geen
negatieve effecten zullen ondervinden. Regelmatige bloedname zal
worden uitgevoerd door ervaren dierenverzorgers en zal gebeuren via
aderlijke punctie. De cavia zal hiervan milde hinder ondervinden.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Mogelijke negatieve effecten zullen nauwgezet worden opgevolgd. Alle
dieren zullen na afloop van de proef humaan worden geëuthanaseerd.
De ernst van het project wordt als matig ingeschat.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

Momenteel zijn geen alternatieve manieren beschikbaar om de
seroconversie bij de cavia in silico, in vitro of ex vivo te evalueren.

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Hoewel er momenteel geen concrete data voorhanden zijn in cavia's,
tonen preliminaire statistische berekeningen aan dat groepen van 4
dieren voldoende moeten zijn om seroconversie aan te tonen.

De cavia is een gevalideerd klein proefdiermodel voor mond- en
klauwzeer (De Vleeschauwer et al., 2018). Bij gunstige resultaten van de
huidige proeven, zal het uitvoeren van een vaccin-challenge proef de
volgende stap zijn in de verdere ontwikkeling van een vaccin tegen
mond- klauwzeer. Na een succesvolle vaccin challenge proef in dit klein
proefdiermodel, kunnen proeven worden uitgevoerd in de doelspecies,
het varken en het rund.
Helaas zijn er momenteel geen alternatieve modellen beschikbaar die
het mogelijk maken om de serologische conversie te bepalen.
Gebaseerd op eerder uitgevoerde studies in muizen, hamsters en
varkens, worden geen negatieve effecten van het product verwacht.
Door het inzetten van ervaren dierenverzorgers wordt eveneens het
ongemak veroorzaakt door bloednames tot een minimum herleid.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Preklinische evaluatie van een consortium van geselecteerde
commensale bacteriën in het acute DSS colitis model

Looptijd van het project

1 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

IBD, microbioom, therapie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

De algemene doelstelling van dit pilootproject is om de juiste dosis en
bereidingswijze/formulering alsook het therapeutisch effect en de
veiligheidsrisico van synthetische, commensale bacterieconsortia na te
gaan in het acute DSS colitis model.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Gezien de veelbelovende preliminaire resultaten van de in vitro studies
(humane cellijnen & SHIME-model) en de ex vivo studies (op weefsel
van IBD patiënten), zullen eventuele positieve resultaten van deze
preklinische in vivo studies naar alle waarschijnlijkheid leiden tot de
overgang naar de eerste klinische studies. Zonder deze in vivo proof-ofconcept en safety data zal deze overgang echter onmogelijk zijn.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Vrouwelijke C57Bl6/J muizen met een leeftijd van 8 weken. Het nodige
aantal muizen is 166 voor alle acute modellen tesamen. Reeds op basis
van het eerste doseringsexperiment kan/zal een poweranalyse
uitgevoerd worden om het aantal muizen in de volgende experimenten
eventueel te verkleinen waar mogelijk.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De dieren krijgen een darmontsteking met diarree. Op het einde van elk
experiment volgt euthanasie voor verder, gedetailleerd onderzoek van
de ziektestatus. Het ongerief en lijden van dit project wordt als ernstig
ingeschat.

193

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

Voor dit project maken we zoveel mogelijk gebruik van alternatieven.
Een groot deel van de in vitro studies is reeds afgerond terwijl de
humane ex vivo studies volop aan de gang zijn. Deze modellen kunnen
echter niet de volledige biologische/fysiologische complexiteit
recapituleren waardoor preklinische in vivo experimenten nog steeds
noodzakelijk zijn. Bovendien zullen we met deze studies zowel vragen
omtrent werkzaamheid (het reduceren/genezen van colitis) als
veiligheid (translocatie van de toegediende bacteriële stammen naar
andere organen) beantwoord kunnen worden en deze info is essentieel
om over te gaan naar klinische studies
We zullen eerst een doseringsexperiment uitvoeren waaruit we
verscheidene zaken zullen kunnen afleiden. Naast dosis, werkzaamheid
en bacteriële translocatie zullen ook de effectgrootte van de
behandeling en standaarddeviatie van het model bepaald worden. Deze
data kunnen dan gebruikt worden om een poweranalyse uit te voeren
met als doel het aantal dieren in de volgende pilootexperimenten reeds
te minimaliseren/reduceren.
Bovendien streven we naar een maximale dataoutput per dier door een
combinatie van verschillende ziekteparameters te bepalen
(macroscopie, microscopie, RNA, proteïne, stoelgangstatus, gewicht,
MPO-activiteit, fecaal lipocaline,…) waardoor het totale aantal gebruikte
dieren beperkt blijft.

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

We kozen voor het DSS model omdat dit het best gekarakteriseerde en
aanvaarde muismodel is voor IBD. Dit model werd in het verleden
geoptimaliseerd in onze faciliteiten, zodat een voldoende sterk
ziektebeeld veroorzaakt wordt, maar zonder frequente mortaliteit.
De pilootexperimenten zullen uitgevoerd worden in het kortdurende
acute model met minimale duur van lijden. Pas na optimalisatie van de
behandeling (gebaseerd op de pilootstudies) en het aanpassen van het
aantal dieren per groep (obv. power analyse) zal een aanvraag worden
ingediend voor een finaal experiment in het langdurende chronische
DSS model.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Drie-dimensionele computer-modellering van secundaire mitraalkleplekkage: op naar een behandeling op maat van de patiënt.

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

3D, computermodellering, klepsimulatie, mitraalklep-lekkage

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het doel van dit fundamenteel onderzoek is de in vivo-validatie van een
computermodel van de zieke mitraalklep dat toelaat correct het effect
van een interventie op deze zieke klep te voorspellen.
De doelstellingen van dit project zijn dus de volgende:
(1) Validatie van een 3D-computermodel van de gezonde mitraalklep in
het schaap.
(2) Onderzoek naar de impact van de gewijzigde weefselkarakteristieken
in de setting van secundaire mitraalklep-lekkage.
(3) Validatie van het 3D-computermodel in de context van secundaire
mitraalklep-lekkage, rekeninghoudende met de huidige hiaten binnen
de literatuur (maw. rekeninghoudende met de gewijzigde dynamiek en
weefselkarakteristieken uit stap 2)
(4) Dit gevalideerde computermodel gebruiken voor pre-interventie
simulatie van verscheidene therapeutische strategieën met evaluatie
van de impact hiervan mitraalklep en hartkamers.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit project kan bijdragen tot nieuwe fundamentele inzichten inzake de
dynamiek en gewijzigde weefselkarakteristieken bij secundaire
mitraalklep-lekkage. Bovendien kan dit model een doorbraak betekenen
in de behandeling van deze entiteit. Pre-interventie simulatie laat
immers toe de impact van een bepaalde behandeling vooraf in te
schatten zodat de best mogelijke behandelingsstrategie voorafgaand
kan geselecteerd worden ‘op maat van de patiënt’.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Het aantal wordt geschat op 32 schapen.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte

De opzet van deze grote dieren-studie is om de prospectieve waarde
van een 3D- computermodel van de zieke mitraalklep te valideren. Er
wordt gebruik gemaakt van twee cohortes van schapen: een normale
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negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

groep en één groep met secundaire mitraalklep-lekkage. De graad van
deze effecten valt onder categorie ernstig.
De normale groep bestaat uit 8 schapen met een normaal mitraalklepapparaat, de zieke groep uit 24 schapen. Respectievelijk op dag 0 en dag
50 zullen twee schapen uit de normale cohorte en zes schapen uit in
secundaire cohorte in slaap gedaan worden om een 3D-echocardiografie
uit te voeren van de mitraalklep en drukmetingen uit de linkerkamer en
linkervoorkamer te analyseren. De zes resterende schapen in de
normale cohorte ondergaan ofwel een chirurgische klepring-implantatie
(n=3) of een hechting van beide klepblaadjes (Alfieri stitch, n=3).
Vervolgens wordt geëvalueerd of het computermodel de uitkomst van
deze interventie correct heeft kunnen voorspellen. De achttien
resterende schapen in de secundaire lekkage-groep ondergaan
eveneens een operatief klepherstel (klepring/hechting van beide
klepblaadjes/chirurgische verlenging van de kleptouwtjes). Vervolgens
wordt geëvalueerd of het computermodel de uitkomst van deze
interventie correct heeft kunnen voorspellen.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Om een 3D computermodel van de mitraalklep te valideren is het strikt
noodzakelijk om kennis te hebben omtrent de weefselkarakteristieken
van deze zieke klep alsook de impact te evalueren van deze klep-lekkage
op de hartkamers. Deze data is niet beschikbaar in een klinisch
(menselijke) setting. Ten tweede kan de voorspellende waarde van het
model enkel en alleen geëvalueerd worden aan de hand van een
dierenluik.
Er is geen statistische analyse mogelijk daar er geen vergelijkende studie
tussen twee groepen plaatsvindt. Om tot relevante conclusies te komen
ivm. het mechanisch gedrag, hebben we meer dan 2 gezonde kleppen
nodig, waardoor we in het kader van de 3R’s en op basis van andere
schaapexperimenten opteren om 4 normale mitraalkleppen te
bekomen.
Traditioneel worden grote diermodellen zoals honden, varkens, schapen
gebruikt in translationeel cardiovasculair onderzoek omwille van de
grote gelijkenissen met de menselijke anatomie en fysiologie.
Om het ongemak van de dieren te bestrijden worden volgende
maatregelen in acht genomen. Na de operaties onder verdoviing krijgen
de dieren postoperatief pijnstilling tot het einde van het experiment. De
dieren worden dagelijks nauwgezet opgevolgd en bij ernstig lijden
worden ze geëuthanaseerd voor einde van het experiment.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Dissectie praktijklessen Dierkunde

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Onderwijs, dissectie, dierkunde, Biologie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

ja

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Afhankelijk van de discipline volgen onze studenten (Biologie, Biochemie
en Biotechnologie, Landbouwwetenschappen, Biomedische
wetenschappen, Tandheelkunde, Seksuologische wetenschappen, ...)
een door de afdeling verzorgde inleidende, generaliserende of eerder
gespecialiseerde cursus algemene biologie of vergelijkende biologie. Ter
ondersteuning van deze theoretische lessen worden aan deze studenten
tijdens de geprogrammeerde practicasessies naast microscopisch te
bestuderen doorsneden (aangekochte preparaten) en theoretisch op te
lossen oefeningen één of meerdere proefdieren ter dissectie
aangeboden.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De studenten leren de anatomie en fysiologie kennen binnen een dier.
Door verschillende dissecties aan te bieden krijgen de studenten ook
inzicht in de vergelijkende biologie tussen verschillende dieren. Dit is
onderdeel van de eindtermen van de life-science vakken.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Muizen (1760 over een periode van 4 jaar), Ratten (600 over een
periode van 4 jaar) en Vissen (600 over een periode van 4 jaar). Dit zijn
maximum aantallen. Het effectieve aantal dieren stemt zich af op het
exacte aantal studenten.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

Het educatieve aspect van dissectie impliceert dat er geen
experimenten zullen gebeuren op deze dieren. Het lot van de dieren zal
wel de dood zijn. De euthanasie gebeurt conform de regels (CO2
overdosis bij ratten en muizen, en benzocaïne bij vissen) waardoor
negatieve effecten als pijn, ongemak en stress tot een absoluut
minimum worden herleid.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Modellen (zowel real life als computermodellen) geven niet de
anatomische complexiteit van het dier weer. Daarnaast wordt tijdens de
dissectie vaak een combinatie gebruikt van macroscopische en
microscopische studie, waarbij gedissecteerde weefsels ook onder de
microscoop bekeken worden. Dit is niet haalbaar met modellen.
Daarnaast is de kunde van het dissecteren een competentie die
studenten biologie, biomedische wetenschappen en bio-ingenieur
moeten verwerven tijdens hun studies.
Voor de grotere dieren (ratten, vissen) werken de studenten in groepjes
van twee. Zo halveren we de dieren maar heeft toch iedere student de
opportuniteit om actief aan zijn/haar competenties te werken. Voor de
kleinere dieren (muizen) opteren we wel voor één dier per student.
Deze dieren zijn te klein om twee studenten actief te laten participeren.
Elk jaar bestellen wij een hoeveelheid dieren die exact overeen komt
met het aantal studenten. Zo verzekeren we dat de hoeveelheid dieren
tot een minimum beperkt blijft.
Het ongemak wordt geminimaliseerd door de dieren te euthanaseren
conform de regels. De huisvesting van de dieren na levering beperken
we tot een absoluut minimum (max 5 dagen) en in die periode worden
de dieren opgevangen en verzorgd in ons animalium. De keuze van
ratten/muizen en vissen als gewervelde om te dissecteren is het
comparatieve aspect, landdieren vs waterdieren.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

TRPM3 in experimentele osteoarthritis

Looptijd van het project

23/04/2018 - 23/04/2019

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

osteoarthitis, pijn, nieuwe geneesmiddelen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Osteoarthritis (artrose) is wereldwijd de meest voorkomende
gewrichtsziekte, en treft 1 op 10 mannen en 1 op 5 vrouwen boven de
60. De ziekte ontstaat door slijtage van gewrichtskraakbeen, waardoor
botten over elkaar kunnen schuren, met veel pijn tot gevolg. Er bestaat
geen genezende behandeling voor artrose. Bestaande pijnstillers zijn
vaak weinig effectief, hebben ernstige bijwerkingen en/of veroorzaken
verslaving. Er is daarom een urgente nood aan nieuwe, effectievere
vormen van pijnbestrijding. Fundamenteel onderzoek van ons
onderzoeksteam heeft aangetoond dat het ionenkanaal TRPM3 een rol
speelt bij chronische pijn. In deze pilootstudie willen we een
dierenmodel voor artrose opzetten in rat. Deze zal dan gebruikt worden
om de werking van TRPM3-antagonisten als pijnstillers te onderzoeken.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit onderzoek heeft als primair doel het ontwikkelen van nieuwe
behandelingen voor pijn bij artrose, met een betere effectiviteit en
minder bijwerkingen dan bestaande pijnstillers. Gezien het groot aantal
volwassenen die lijden aan artrose, en de verwachting dat dit aantal nog
sterk zal toenemen door de vergrijzing, is het mogelijk maatschappelijk
nut van dit onderzoek zeer groot.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

20 ratten

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?

Er zal in de dieren experimenteel artrose worden geïnduceerd, hetgeen
gepaard zal zijn met pijn die als matig wordt ingeschat. Na de
behandeling en analyse worden de dieren onmiddellijk geeuthanaseerd.
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Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

Pijn is een complexe respons, waarvoor nog geen dierloze
onderzoekmethodes bestaan.

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het gaat hier om een pilootstudie, met als doelstelling het bepalen
opzetten van het in vivo model en het bepalen van de experimentele
variatie. Het aantal dieren is gebaseerd op gelijkaardige studies in de
literatuur. Deze pilootstudie is essentieel om het juiste aantal dieren te
bepalen in opvolgstudies.
De rat is momenteel het geprefereerde kleine proefdiermodel voor
pijnonderzoek, en voor de ontwikkeling van nieuwe pijnmedicatie. De
functie van TRPM3, het doelwit van de huidige studie, is niet
geconserveerd in lagere diersoorten. In vergelijking met muizen zijn
ratten een beter model voor pijn omdat ze minder gevoelig zijn aan
stress-geinduceerde analgesie, en minder variabiliteit vertonen in hun
response, waardoor het aantal dieren kan worden gereduceerd.
Bovendien blijkt de fysiologie en farmacologie in de rat meer
representatief te zijn voor de mens. Indien blijkt dat dieren niet eten of
drinken, gewicht verliezen of ernstig lijden zullen ze worden
geeuthanaseerd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Gebruik van in vivo herprogrammering om ectopische organen te
induceren

Looptijd van het project

15/04/2018 - 14/04/2023

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

herprogrammering - miniorgaan- cel plasticiteit

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

We gebruiken de muizenlever als model om de ontwikkeling van
miniorganen te bestuderen. Onze strategie om ectopische miniorganen
te vormen is door hepatocieten te transfecteren met plasmiden die
bepaalde transcriptiefactoren tot expressie brengen die plasticiteit,
transdifferentiatie en celproliferatie kunnen induceren. We hebben
manieren ontdekt die het veel makkelijker maken om cellen in vivo te
reprogrammeren. In dit onderzoek zullen we levercellen
reprogrammeren tot beta-cellen, die insuline kunnen aanmaken en
diabetes kunnen tegengaan. Dit project zal nieuwe mechanismen
blootleggen die aan de basis liggen voor in vivo herprogrammeren en de
ontwikkeling van ectopische miniorganen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De resultaten van dit project zullen een wetenschappelijke basis leggen
voor nieuwe regeneratieve behandelingen, door hepatocieten te
herprogrammeren naar insuline-producerende beta-cellen. Dit kan
leiden tot nieuwe, efficiente therapie voor diabetespatienten.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

We zullen in totaal 868 muizen gebruiken.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

De dieren worden behandeld met CCl4 dat acute leverschade geeft.
Sommige dieren zullen ook een leverressectie ondergaan. De functie
van de mini-organen wordt getest in streptozotocin-geïnduceerde
diabete muizen. Alle dieren zullen geeuthanaseerd worden bij de minste
tekenen van klinische stress. De ernst van het project wordt als matig
ingeschat.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Herprogrammeren is een complex proces dat momenteel enkel in vivo
kan bestudeerd worden. Er zijn geen in vitro of ex vivo alternatieven
voorhanden. Om het aantal dieren te reduceren zullen we echter
gebruik maken van primaire cellijnen en geimmortalizeerde cellijnen om
de in vivo data te complementeren en te bevestigen.

Dit muismodel is veel beschreven in de literatuur en ook al
geoptimaliseerd door ons in eerdere studies, waardoor er een minimum
aantal dieren nodig is om significante resultaten te bekomen.

Dit muismodel is veel beschreven in de literatuur en ook al
geoptimaliseerd door ons in eerdere studies. De dieren zullen acute
leverschade en/of diabetes ontwikkelen. Om het ongemak voor de
dieren te minimaliseren zullen ze dagelijks gecheckt worden op
gedragsveranderingen en veranderingen in uitzicht. Indien de
symptomen van ziekte blijven voortduren of erger worden, zal het dier
geëuthanaseerd worden

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

The impact van GLP-1 receptor agonisten op het oogfenotype van
muizen met het Wolfram syndroom

Looptijd van het project

5 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

ziekte van Wolfram; retina; optische neuropathie; neurodegeneratie; in
vivo onderzoek

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Met dit project willen nieuwe inzichten in het syndroom van Wolfram
genereren, gebruik makende van een muismodel voor het syndroom
van Wolfram. We focussen ons hierbij op het netvlies en de oogzenuw.
Dankzij zijn unieke eigenschappen voor hoge-resolutie in vivo
beeldvorming, elektrofysiologie en visuele gedragstesten, kunnen we via
het oog een ongeziene hoeveelheid informatie vergaren die van
toepassing is op het hele centrale zenuwstelsel. Enerzijds zullen we
trachten de verschillende symptomen in het netvlies/oogzenuw in kaart
te brengen en uitzoeken hoe deze kunnen gebruikt worden voor
diagnose, opvolging van de ziekte en onderzoek. Anderzijds zullen we
onderzoek uitvoeren naar het therapeutisch potentieel van GLP1
receptor agonisten op de progressie van het oogfenotype van muizen
met Wolfram syndroom.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

In dit project willen we verder uitwerken welke symptomen zich
manifesteren in het netvlies en de oogzenuw van een transgeen
muismodel voor het syndroom van Wolfram. De ultieme vraag van deze
studie is of deze processen voldoende overeenkomen met de gekende
ziektemechanismen in patienten om verder (preklinisch) onderzoek in
het oog van deze muis te rechtvaardigen. Verder willen we onderzoeken
of er een therapeutisch effect is door het toedienen van GLP-1
agonisten in deze Wolfram muizen? Zo ja, dan vormen deze data de
start voor de verdere ontwikkeling van GLP1 agonisten als geneesmiddel
voor de ziekte van Wolfram.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

560 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke

We verwachten slechts matig lijden van korte duur in de voorgestelde
experimenten (hoge-resolutie in vivo beeldvorming, elektrofysiologie en
visuele gedragstesten). Injecties in het oog gebeuren onder loacale
anesthesie. Bij het beëindigen van de studie zullen verschillende
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of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

organen/weefsels gecollecteerd worden voor verder biologisch
onderzoek.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De specifieke vraagstelling van deze studie laat het niet toe om in vitro
alternatieven te gebruiken. We kiezen er echter in dit project wel voor
niet-invasieve technieken te gebruiken voor longitudinale opvolging van
de dieren. Validatie van deze technieken zal op termijn leiden tot een
drastische reductie van het aantal gebruikte dieren.

Het geschatte aantal van de benodigde dieren is gebaseerd op onze
ervaring uit een eerdere piloot studie en communicaties met andere
onderzoeksgroepen. Hieruit blijkt dat een relatief hoog aantal muizen
nodig is, aangezien niet elke muis een duidelijk fenotype vertoont.
Daarnaast verschilt de ernst van het oogfenotype in mannelijke en
vrouwelijke muizen, waardoor deze in aparte groepen dienen opgevolgd
te worden.
De Wfs1exon8del muizenlijn is één van de weinige diermodellen voor
het syndroom van Wolfram. De muizen zullen gehuisvest worden onder
optimale omstandigheden. Dieren die ernstig ziek worden of lijden
zullen op een humane manier geëuthanaseerd worden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Antivirale studies met nieuwe anti-norovirus small molecule inhibitoren

Looptijd van het project

maximum 5 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

antivirale middelen - norovirus - virus replicatie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Dit project heeft als doel de door ons reeds opgezette en gevalideerde
modellen verder te gebruiken in de zoektocht naar nieuwe moleculen
met antivirale activiteit tegen norovirus. Deze moleculen zullen zeer
zorgvuldig uitgekozen worden na uitgebreide in vitro experimenten met
het muizennorovirus en het menselijke norovirus replicon. Enkel
moleculen zonder toxiciteit en met een sterk antiviraal effect zullen
verder onderzocht worden in vivo.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Momenteel is er geen vaccin of antiviraal middel beschikbaar om een
norovirus infectie te voorkomen/bestrijden. Jaarlijks sterven er meer
dan 200.000 mensen aan een norovirus infectie, vooral kinderen,
ouderen en immuun gecompromitteerde patiënten. Gemiddeld geraken
mensen 5x geïnfecteerd met norovirus in hun leven. De globale
economische last is geschat op $60 biljoen per jaar. Het is dus een
absolute noodzaak om het onderzoek naar anti-norovirus middelen
verder te zetten.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

~1800 AG129 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Het toedienen van het virus of het molecule kan een tijdelijk discomfort
veroorzaken. Tijdens het verloop van de studie ontwikkelen de dieren
mogelijk een virale infectie. Indien muizen meer dan 15% van hun totale
gewicht verliezen binnen 1-2 dagen of als er duidelijke tekenen van
lijden zijn (inactiviteit, 20% gewichtsverlies, ernstige diarree, ...) worden
de dieren humaan geëuthanaseerd. De ernst van het project wordt als
licht ingeschat.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

De antivirale moleculen zijn eerst uitgebreid getest op cellen. Maar om
het effect van nieuwe moleculen gronding te onderzoeken zijn er in vivo
studies nodig. De experimentele opstellingen van de muizen zijn eerder
goed onderzocht en gevalideerd.

De studie is zo opgezet dat er zo weinig mogelijk dieren gebruikt worden
om statistische resultaten te kunnen bekomen.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het beste model om het norovirus te bestuderen in vivo, is nog steeds
het muismodel. Het aantal manipulaties en de studietijd zal worden
beperkt tot het uiterste minimum. Indien muizen meer dan 15% van hun
totale gewicht verliezen binnen 1-2 dagen of als er duidelijke tekenen
van lijden zijn (inactiviteit, 20% gewichtsverlies, ernstige diarree, ...)
worden de dieren humaan geëuthanaseerd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Mechanisme van IP3R-RyR crosstalk in ventriculaire hartspiercellen

Looptijd van het project

01/04/2018 - 31/03/2021

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Cardiale functie, IP3R, RyR, Calciumhuishouding tijdens contractie,
elementaire Ca2+ vrijgave events

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het hart past zijn prestaties aan aan de noden van het lichaam. De
pompfunctie van het hart wordt gereguleerd door de hoeveelheid
circulerende hormonen en signaaltransductiemediatoren. Sommige van
deze moleculen, waaronder endotheline-1 en angiotensine, verhogen in
concentratie tijdens ziekte, wat bijdraagt tot de geassocieerde
pathologie - het veroorzaken van schadelijke hartgroei en veranderde
contractie. Ondanks de stijgende kennis over het effect van deze
mediatoren op de progressie van ziekten, is hun effect op het niveau
van hartspiercellen leidt tot veranderingen in functie/eigenschappen
van deze cellen ongekend. Het doel van dit project is om
signaaltransductiewegen te ontleden die geactiveerd worden in de
ventriculaire cardiale myocyten na blootstelling van de cellen aan
circulerende hormonen. De focus ligt hierbij op hoe
calciumconcentraties in de cellen beïnvloed worden.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Het is geweten dat patiënten met hartfalen gewijzigde
plasmaconcentraties van circulerende neurohormonen zoals
endotheline-1 (ET-1) en angiotensine hebben. De hoge
plasmaconcentratie van ET-1 is belangrijk voor de prognose van
verergerend hartfalen. Therapieën gebaseerd op de blokkering van
endotheline signaaltransductie zijn veelbelovend voor hartfalen in
diermodellen. Echter, humane klinische studies zijn er niet in geslaagd
om de morbiditeit en mortaliteit te verlagen. We zijn er dus van
overtuigd dat onze resultaten kunnen leiden tot nieuwe therapeutische
strategieën.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

In onze experimenten zullen we 6-8 weken oude ratten gebruiken. Het
geschatte aantal is 54 ratten. Dit is het minimum aantal dieren vereist
om een significant effect te bereiken (zowel biologisch als statistisch).

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de

In dit project zal hartweefstel gebruikt worden. Dieren zullen verdoofd
worden (complete verdoving zal getest worden aan de hand van de
poot-wegtrek-reflex), en nadien zal een thoracotomie uitgevoerd
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dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

worden om het hart te verwijderen. Het ongerief wordt bijgevolg als
'geen' ingeschaald.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Efficiënte contractie van cardiomyocyten is het resultaat van sterk
gecoördineerde (zowel in tijd als in ruimte) stijgingen in intracellulaire
calciumconcentraties. Deze zijn het gevolg van een gespecialiseerde
organisatie en architectuur van uitwendige en inwendige
membraanstructuren, wat resulteert in minuscule
signaaltransductiecompartementen, microdomein genaamd. Activatie
van deze lokale signalen is cruciaal voor de daaropvolgende adaptatie
van het hart. Tot vandaag de dag zijn er geen in vitro modellen of nietdiermodellen beschreven die deze specialisatie in signaaltransductie van
cardiomyocyten hebben. Het is daarom van groot belang om
signaaltransdutiewegen te bestuderen in hun natuurlijke context.
Het minimum aantal dieren nodig om biologisch relevante resultaten te
verkrijgen werd berekend op basis van een poweranalyse

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Kleine knaagdieren (ratten) hebben logistieke en economische
voordelen. De cardiale excitatie, contractie en relaxatie van kleine
knaagdieren vertonen vele gelijkenissen met deze in de mens, en de
proteïnen die tot expressie worden gebracht in knaagdieren hebben
gelijkaardige functies en taken als hun humane tegenhangers. Het
gebruik van kleine knaagdieren laat toe om snel een proof-of-principle
uit te werken, dat later kan uitgebreid worden naar grotere
diermodellen. Het hart zal verwijderd worden na verdoving en volledige
controle van verlies van bewustzijn en waarnemingsvermogen.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Metabole dissectie van getransplanteerde nier organoids na maturatie
in de nier van muizen

Looptijd van het project

5 jaren

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Metabolisme, Nier, Vascularisatie , Endotheel

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding
Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Momenteel zijn er weinig data betreffende het metabolisme van de
endotheelcellen van de nier.De ontwikkeling van nier organoïds, die als
model voor nierziekten en als therapie zou kunnen gebruikt worden,
wordt momenteel beperkt door een gebrekkige vascularisatie in vitro.
Toch zou de modulatie van nier specifieke stofwisselingswegen een
belangrijke en efficiënte strategie kunnen zijn om angiogenese en
vascularisatie van organoïds te manipuleren. Deze studie wil de
moleculaire signatuur van nier endotheelcellen, die de nier organoïds
van bloedvaten voorzien identificeren om de stofwisselingswegen
verantwoordelijk voor deze vascularisatie te bestuderen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit project bestudeert de moleculaire signatuur van de bloedvaten
tijdens de neovascularisatie (nieuwe bloedvatvorming) van nier
organoïds. Er zullen endothelial-specifieke moleculaire metabole
stofwisselingswegen, verantwoordelijk voor de vascularisatie van de
nier geïdentificeerd worden en vervolgens gemoduleerd om de
vascularisatie van nier organoïds in vitro te bevorderen. Dit zal toelaten
om in vitro sterk gevasculariseerde organoïds te ontwikkelen en om de
maturatie van de organoïds te bevorderen. Deze sterk gevasculariseerde
organoïds kunnen dan niet alleen als innovatieve modellen gebruikt
worden om nierziekten en regeneratie beter te begrijpen, maar ook als
nieuwe therapie.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Mus musculus/NOD-SCID, 575 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het

Tijdens het project worden er cellen onder het nierkapsel van de muis
getransplanteerd. Deze procedure zal een matig ongemak voor de
dieren veroorzaken, waarvoor de dieren pijnstillers zullen toegediend
worden. De dieren ondergaan aan het einde van het experiment een
terminale perfusie.
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uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Endotheel celculturen kunnen niet gebruikt worden om nieuwe
metabole targets te identificeren omdat de in situ micro-omgeving een
belangrijke rol speelt en het celfenotype en gedrag kan beïinvloeden.
Bij nier vascularisatie zijn er angiogenese processen betrokken, die
alleen in vivo bestudeerd kunnen worden. Er bestaan geen gevalideerde
in vitro modellen. Bovendien leidt lange-termijn cultuur van nier
organoids naar een regressie van de organoid structuur, waarschijnlijk
ten gevolge van een gebrek aan voldoende vascularisatie.
Er wordt pilootstudie uitgevoerd om eerst de optimale
celcultuurperiode van nier organoïds te bepalen, die leidt tot een hoge
graad van maturatie en vascularisatie van de organoïds na
transplantatie in vivo. De selectie van dit ene tijdspunt zal het aantal
benodigde muizen aanzienlijk reduceren. Er wordt een minimum aantal
dieren gebruikt om betrouwbare resultaten te komen, gebaseerd op
eerdere single cell en bulk analyses in dierenmodellen. In dit soort
experimentele setup (RNA-seq/Omics) kan er immers geen
powerberekening gebruikt worden om het minimum aantal dieren te
bepalen.
Het gebruikte in vivo muizenmodel is een zeer geschikt model om de
vascularisatie van organoids te bestuderen. Het kan betrouwbare
informatie betreffende de moleculaire signatuur van nier
endotheelcellen na vasularisatie genereren. De dieren krijgen pijnstillers
voor en na de chirurgische procedure. Zij worden geëuthaniseerd
rekening houdend met de humane eindpunten. De dieren ondergaan
uiteindelijk een terminale perfusie.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

De rol van Yap/Taz tijdens regeneratieve kankertherapie

Looptijd van het project

11/04/2018 - 10/04/2023

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Hippo pathway - tumor eliminatie - regeneratie - kanker

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Met behulp van een muismodel voor leverkanker ontdekten we dat het
genetisch stimuleren van regeneratie in de gezonde cellen rond
levertumoren tumorgroei kan verhinderen. Verder worden op deze
manier ook tumorcellen gedood en is er een dramatische
tumorregressie. Deze resultaten zijn veelbelovend aangezien ze tot een
geheel nieuwe strategie voor kankertherapieen kunnen leiden. Dankzij
het grote antitumoreffect van YAP-geactiveerde hepatocieten heeft dit
project veel potentieel om vernieuwende inzichten bloot te leggen met
het oog op nieuwe kankertherapieen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De resultaten van dit project zullen een wetenschappelijke basis
blootleggen voor nieuwe behandelingen tegen kanker, door de gezonde
cellen rond de tumoren te stimuleren om te vechten tegen de
tumorcellen. Dit kan leiden tot nieuwe, efficiente therapieen die gericht
zijn enkel op de tumorcellen, waardoor bijwerkingen beperkt blijven.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

We zullen in totaal 800 muizen gebruiken.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De dieren zullen cholangiocarcinomas of tumoren van de galgangen
ontwikkelen. Sommige dieren zullen ook een leverressectie ondergaan.
Alle dieren zullen geeuthanaseerd worden alvorens de tumor een laat
stadium bereikt, of bij de minste tekenen van klinische stress.Dit project
wordt als ernstig ingeschat.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het ontstaan van tumoren is een complex proces dat momenteel enkel
in vivo kan bestudeerd worden. Er zijn geen in vitro of ex vivo
alternatieven voorhanden. Om het aantal dieren te reduceren zullen we
echter gebruik maken van primaire cellijnen en geimmortalizeerde
cellijnen om de in vivo data te complementeren en te bevestigen.

Voor ieder experiment van dit project hebben we aan de hand van de
gewenste statistical power het aantal muizen per genotype berekend
dat nodig is om deze power te behalen. Zo kunnen zeker zijn dat we met
het minst mogelijk aantal muizen voldoende data verzamelen om een
besluit te kunnen nemen aan het einde van het experiment.
Het muismodel voor levertumor is representatief voor leverschade in de
mens. Dit muismodel is veel beschreven in de literatuur en ook al
geoptimaliseerd door ons in eerdere studies, waardoor er een minimum
aantal dieren nodig is om significante resultaten te bekomen. Om het
ongemak voor de dieren te minimaliseren zullen ze dagelijks gecheckt
worden op gedragsveranderingen en veranderingen in uitzicht. Indien
de symptomen van ziekte blijven voortduren of erger worden, zal het
dier geëuthanaseerd worden

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Rol van regulatoire T cellen in een muismodel voor allergische
luchtwegontsteking.

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

allergie, asthma, muismodel, immuunsysteem

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

In België heeft een meerderheid van de allergische patiënten een
allergie voor huisstofmijt. Waarom sommige mensen allergie
ontwikkelen en welke cellen bijdragen tot de ontstekingsreactie bij
astma dient verder onderzocht te worden. We zullen via een muismodel
de allergische reactie door huisstofmijt in de onderste luchtwegen
nabootsen. Onze hypothese is dat regulatoire T cellen de
ontstekingsreactie kunnen voorkomen en/of onderdrukken. We zullen
deze cellen tijdens verschillende fases van het ziekteproces
uitschakelen, om zo hun bijdrage tot de pathologie na te kijken.
Verschillende methoden zullen gebruikt worden om de
luchtwegveranderingen en ontstekingsmechanismen te onderzoeken.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Als blijkt dat deze cellen inderdaad een belangrijke rol spelen in de
onderdrukking van de allergische reactie, kunnen we op zoek gaan naar
manieren om de activiteit en het aantal van deze cellen in het lichaam te
verhogen. Dit kan een mogelijke nieuwe therapie zijn voor mensen met
een ernstige vorm van astma.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Muis, aantal = 190

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

De dieren zullen behandeld worden met een allergeen dat kan leiden tot
een ontstekingsreactie in de longen en hyperreactiviteit van de
luchtwegen. De verwachte graad van ernst van deze effecten is matig.
Op het einde van het protocol worden de dieren opgeofferd voor de
analyse van de hyperreactiviteit en om de ontstekingsreactie te
bestuderen in de longen.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Een studie in humane astma patiënten heeft aangetoond dat de
regulatoire T-cellen aanwezig zijn in de luchtwegen en dat deze cellen in
mindere mate aanwezig zijn bij allergische astma patiënten ten opzichte
van gezonde personen. Een in vivo model van astma is noodzakelijk om
de interactie van de regulatoire cellen met de vele andere
onstekingscellen te bestuderen. Enkel op die manier kan het netto
effect op de ontstekingsreactie bestudeerd worden en meer kennis
verworven worden over de onderliggende mechanismen.
Het model zal eerst geöptimaliseerd worden om een maximale respons
te verkrijgen. Door een power analyse is het aantal muizen per groep
berekend om een statistische verschil te kunnen opmeten. Het
doorzoeken van de literatuur heeft ons geholpen met het uitdenken van
het model en gaf ons een idee over wat haalbaar is en wat niet.
Veel onderzoek naar de onderliggende mechanismen van allergisch
astma wordt uitgevoerd in muismodellen. Daarom willen we ons
onderzoek ook uitvoeren in een muismodel zodat we onze bevindingen
kunnen vergelijken en bijvoegen aan de huidige kennis. De muizen
zullen verdoofd worden wanneer er een toediening is van een molecule
via de neus. Daarnaast zijn er geen extra maatregelen voorzien gezien
de korte duur van het model.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Ontwikkeling en in vivo monitoring van pathogenese en
gastheerrespons in influenza-geassocieerde aspergillose.

Looptijd van het project

4 jaar (01-06-2018 tem 01-06-2022)

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Aspergillus longinfectie, griep, muismodel, beeldvorming, immunologie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Aspergillus is een schimmel die een ernstige longontsteking kan
veroorzaken, typisch bij patiënten met een verzwakt immuunsysteem.
Recent werd deze infectie ook opgemerkt bij tot één vijfde van
patiënten die met een griep-longontsteking op intensieve zorgen
terecht komen. Deze patiënten zijn vaak voorafgaand gezond en vormen
dus een nieuwe risicogroep. De bijkomende Aspergillus-ontsteking is
levensbedreigend als de behandeling te laat wordt ingesteld, echter de
diagnostiek is moeilijk. Dierexperimenteel onderzoek van de combinatie
van de twee infecties zal ons de nodige inzichten verschaffen over de
ontwikkeling van de ziekte, wat nieuwe diagnostische en therapeutische
mogelijkheden kan opleveren.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Het doel van deze studie is de ontwikkeling van een geschikt griep- en
Aspergillus muismodel, dat toelaat een diepgaand inzicht te krijgen in
het ontstaan en de ontwikkeling van de gecombineerde longinfectie.
Daarnaast kan het model gebruikt worden om de huidig toegepaste
behandeling op intensieve zorgen en eventueel nieuwe
(immuun)therapie efficiënt te testen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Circa 200 C57BL/6 muizen zullen gebruikt worden in dit project over een
periode van 4 jaar.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

Door de ontwikkeling van de dubbele longontsteking na blootstelling
aan griep en daarna aan Aspergillus zullen de dieren verzwakken.
Naarmate de ziekte vordert zullen ze minder bewegen, minder eten en
moeite krijgen met ademhalen. De verwachte graad van pijn is matig tot
ernstig. Op het einde van het experiment zal euthanasie op humane
wijze toegepast worden.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De ontwikkeling van de dubbele infectie vereist nazicht in een intact
organisme. Onderzoek in vitro op celkweken kan nooit de complexe
interactie van verschillende factoren van het immuunsysteem en het
ademhalingsstelsel in kaart brengen. Zebravislarven worden momenteel
veelvuldig gebruikt voor schimmelonderzoek, doch hun immuunsysteem
is slechts gedeeltelijk vergelijkbaar met het menselijke, waardoor niet
alle aspecten van de infectie en de immuunrespons kunnen onderzocht
worden in dit diermodel. Vandaar de keuze om een muizenmodel te
ontwikkelen.
In deze studie worden niet-invasieve beeldvormingtechnieken gebruikt
om de ontwikkeling van infectie in muizen op te volgen. Dit staat toe om
éénzelfde dier over een langere periode op te volgen. Via beeldvorming
kunnen sleutelmomenten in de ontwikkeling van de dubbele infectie
bepaald worden, wat toelaat om meer selectief dieren op te offeren
voor orgaananalyse en dus het aantal benodigde dieren veelvuldig kan
terugschroeven.
In de meeste projecten worden muizen gebruikt, omdat deze dieren
gemakkelijk zijn in de omgang en goedkoper in vergelijking met grotere
proefdieren, zoals ratten. Daarnaast is er grote overeenkomst met de
menselijke ziekte. Verschillende maatregelen zullen getroffen worden
om het ongemak van de dieren te minimaliseren. Er zal een antibioticum
worden toegevoegd aan het drinkwater om te voorkomen dat de dieren
ongewenste infecties oplopen. Humane eindpunten zullen gehanteerd
worden; indien de dieren tekens van zware ziekte vertonen, zullen ze
humaan geëuthanaseerd worden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Rol van TRPM3 in inflammatie

Looptijd van het project

5 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

TRP ionenkanalen, inflammatie, pijn, ontsteking

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het doel van dit project is om de mechanismen op te helderen waarmee
TRPM3 in sensorische neuronen kan bijdragen tot hypersensitiviteit in
de context van ontsteking en hoe dit kan bijdragen tot chronische pijn.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Deze studie zal bijdragen aan het begrijpen van de mechanismen van
ontsteking en chronische pijn en schuift TRPM3 naar voor als een
aantrekkelijk nieuw doelwit voor de ontwikkeling van pijnstillers.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

We zullen 212 muizen gebruiken.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Er zal een plaatselijke ontsteking geïnduceerd worden in één
achterpoot. Dit zal leiden tot matige pijn die 7 tot 10 dagen kan duren.
Na afloop van het experiment (meestal na 24 h) worden de dieren
geëuthanaseerd en zal hun weefsel gebruikt worden voor in vitro
experimenten. Het project als ernstig ingeschat.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Inflammatie is een multifactorieel systeem dat niet volledig
gereproduceerd kan worden in cellen. Ook kan pijn niet beoordeeld
worden in cellen. Daarom is het gebruik van proefdieren onvermijdbaar.

Een poweranalyse werd uitgevoerd om het correct aantal dieren te
bepalen. De experimenten zijn goed uitgedacht en gestructureerd. Er is
een grote expertise van het onderzoekpersoneel zowel op technisch,
experimenteel en analytisch vlak. Voor een deel van de experimenten
hebben we eerst een pilootexperiment succesvol uitgevoerd.
Lagere diersoorten hebben andere pijnsensoren en reageren anders op
ontsteking of pijn, waardoor muizen het meest gepast zijn voor de
wetenschappelijke doelstellingen. Indien nodig, zal de gepaste
anesthesie toegediend worden. Wanneer de dieren meer dan verwacht
lijden en de humane eindpunten bereikt worden, zullen de dieren
geëuthanaseerd worden

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Gevoeligheid aan hartritmestoornissen na ischemie/reperfusie.

Looptijd van het project

april 2018-april 2023

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

hartritmestoornissen; TRPM4; TMEM16A, ionenkanalen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Ionenkanalen zijn belangrijk in vele fysiologische processen in iedere
zoogdiercel. Ze zijn belangrijk voor de regulatie van zenuwactiviteit,
spiercontractie en hormoonvrijzetting. Hartritmestoornissen zijn een
belangrijke aandoening waarvoor weinig therapeutische opties bestaan.
In dit project testen we de betrokkenheid van het TRPM4 ionenkanaal
en van het TMEM16A ionenkanaal in de ontwikkeling van deze
aandoening, met het oog op een beter begrip van de ziekteontwikkeling
en nieuwe mogelijkheden voor therapie.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Hartritmestoornissen zijn een groot en levensbedreigend probleem dat
zich voordoet in het hart. Alleen al in Europa en Amerika zijn ze
verantwoordelijk voor 500,000 sterfgevallen. Therapie die vandaag
beschikbaar is werkt echter niet voldoende efficiënt. Dit komt vooral
omdat het volledige mechanimse dat hartritmestoornissen veroorzaakt
nog niet volledig gekend is. Door de rol van TRPM4 en TMEM16A in
hartritmestoornissen aan te tonen, kunnen TRPM4 en TMEM16A als
therapeutisch doel gebruikt worden in de behandeling van
hartritmestoornissen. Verder kan het leiden tot meer inzichten in de
pathofysiologie van de ziekte en de etiologie.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

910 muizen, wild-type en knockout (KO)

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

Ischemie/reperfusie is een complexe ingreep. We verwachten 20%
mortaliteit, vooral tijdens de ingreep. Het implanteren van de
transmitter (om ECG te kunnen meten in vrij bewegende muizen) wordt
over het algemeen erg goed verdragen, de pijn is minimaal en beperkt
tot de periode van hersel van de chirurgische ingreep. Na het
proefdierexperiment worden alle dieren geëuthanaseerd. Het project
wordt als ernstig ingeschat
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De ontwikkeling van hartritmestoornissen is een complex systeem dat
door verschillende celtypes in het hart geregeld wordt. Dit kan
onmogelijk gesimuleerd worden in een ex-vivo model op cellen.

Een statistische power-analyse leerde ons dat we 65 dieren per groep
nodig hebben om een betrouwbaar resultaat te verkrijgen, we hebben 7
groepen (met controlegroep) muizen wat het totaal op 910 brengt (195
WT en 715 KO muizen). Een vermindering van het aantal dieren zou
leiden tot een onbetrouwbaar resultaat, waardoor de test herhaald
dient te worden en er uiteindelijk meer dieren nodig zullen zijn.
We maakten de keuze voor muizen aangezien er een beschikbaar
knockout model is in muizen dat essentieel is voor deze studie. Andere
(lagere) diersoorten wijken metabolisch/anatomisch te sterk af van de
mens waardoor het niet mogelijk zou zijn deze resultaten (partieel) te
extrapoleren. We gebruiken anesthetica en pijnstillers tijdens onze
experimenten, hierdoor kunnen we zeer reproduceerbaar onze stalen
nemen en hebben de dieren weinig pijn of discomfort.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

ECG metingen met behulp van telemetrie in vrijbewegende muizen

Looptijd van het project

april 2018-april 2023

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

hartritmestoornissen; TRPM4; TMEM16A; telemetrie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Ionenkanalen zijn belangrijk in vele fysiologische processen in iedere
zoogdiercel. Ze zijn belangrijk voor de regulatie van zenuwactiviteit,
spiercontractie en hormoonvrijzetting. Hartritmestoornissen zijn een
belangrijke aandoening waarvoor weinig therepautische opties bestaan.
In dit project testen we de betrokkenheid van het TRPM4 ionenkanaal
en van het TMEM16A ionenkanaal in de ontwikkeling van deze
aandoening, met het oog op een beter begrip van de ziekteontwikkeling
en nieuwe mogelijkheden voor therapie.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Hartritmestoornissen zijn een groot en levensbedreigend probleem dat
zich voordoet in het hart. Alleen al in Europa en Amerika zijn ze
verantwoordelijk voor 500,000 sterfgevallen. Therapie die vandaag
beschikbaar is werkt echter niet voldoende efficiënt. Dit komt vooral
omdat het volledige mechanisme dat hartritmestoornissen veroorzaakt
nog niet volledig gekend is. Door de rol van TRPM4 en TMEM16A in
hartritmestoornissen te bestuderen, zouden TRPM4 en TMEM16A
(eventueel) als therapeutisch doel gebruikt worden in de behandeling
van hartritmestoornissen. Verder kan het leiden tot meer inzichten in de
pathofysiologie en etiologie van de ziekte.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

In totaal 1024 muizen (wild-type en knockout)

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

Het implanteren van de transmitter (om ECG te kunnen meten in vrij
bewegend emuizen) wordt over het algemeen erg goed verdragen, de
pijn is minimaal en beperkt tot de periode van hersel van de
chirurgische ingreep. Na het proefdierexperiment worden alle dieren
geëuthanaseerd.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De ontwikkeling van hartritmestoornissen is een complex systeem dat
door verschillende celtypes in het hart geregeld wordt. Dit kan
onmogelijk gesimuleerd worden in een ex-vivo model op geisoleerde
cellen.

Een statistische power-analyse leerde ons dat we 96 dieren per groep
nodig hebben om een betrouwbaar resultaat te verkrijgen, we hebben 9
groepen (met controlegroep) muizen wat het totaal op 928 brengt (160
WT en 768 KO muizen). Een vermindering van het aantal dieren zou
leiden tot een onbetrouwbaar resultaat, waardoor de test herhaald
dient te worden en er uiteindelijk meer dieren nodig zullen zijn.
We maakten de keuze voor muizen aangezien er een beschikbaar
knockout model is in muizen dat essentieel is voor deze studie. Andere
(lagere) diersoorten wijken metabolisch te sterk af van de mens
waardoor het niet mogelijk zou zijn deze resultaten (partieel) te
extrapoleren. We gebruiken anesthetica tijdens onze experimenten,
hierdoor kunnen we zeer reproduceerbaar onze stalen nemen en
hebben de dieren geen pijn of discomfort.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

De ontwikkeling van een nieuwe visuomotorische brain-machine
interface bij niet-humane primaten

Looptijd van het project

Begindatum: 01/10/2018. Einddatum: 3/09/2023

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

electrofysiologie, visie, actie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Ons inzicht in de werking van de menselijke hersenen is beperkt omdat
niet-invasieve metingen van hersenactiviteit niet in staat zijn informatie
te geven over de eigenschappen van individuele hersencellen. Wij willen
een aantal fundamentele onderzoeksvragen bestuderen door gebruik te
maken van invasieve electrofysiologische registraties, microstimulatie,
beeldvorming, computermodellen en geavanceerde algoritmes bij nietmenselijke primaten. De focus van ons onderzoeksproject zal gelegen
zijn in de neurale basis van visuele perceptie en actie, met als doel een
robot arm te kunnen controleren door middel van hersenactiviteit.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Door dit onderzoek zullen verlamde patienten op termijn in staat zijn
een cursor, een robot arm of hun eigen arm te bewegen, om op die
manier opnieuw controle over hun omgeving te verkrijgen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Rhesusaap; 4 dieren (1 herbruik, 3 nieuwe)

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Om de registraties te kunnen uitvoeren is een kleine opening in de
schedel noodzakelijk, waar de microelectrodes worden ingebracht in de
hersenen. Deze opening wordt daarna terug gesloten. De ernst van deze
dierproeven is matig. De dieren zullen herbruikt worden indien mogelijk.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

In parallel worden gelijkaardige experimenten opgezet bij patiënten. De
dierproeven zijn noodzakelijk omdat de tijd om te registreren bij
patienten erg beperkt is. Bovendien kunnen we de experimenten in
meer gecontroleerde omstandigheden uitvoeren.

We gebruiken steeds het minimum aantal dieren. Voor elke publicatie
moeten we de resultaten bekomen in 1 dier repliceren in een ander
dier, en als er een verschil tussen de twee eerste dieren gevonden
wordt eventueel in een derde dier. De statistische analyse gebeurt op
een groot aantal herhaalde metingen in elk dier.
Alle dieren worden sociaal gehuisvest in groepen van 2 tot 5 individuen,
waarbij kooiverrijking aanwezig is. Elk proefdier beschikt over een ruime
kooi met voldoende klim- en fourageermogelijkheden. Deze dieren
zullen na deze studie kunnen hergebruikt worden in een ander
experiment. Euthanasie is niet noodzakelijk aangezien de anatomische
lokalisatie zal uitgevoerd worden door middel van beeldvorming. De
registraties zelf zijn ook een verfijning aangezien de electrodes maar 1
maal moeten ingebracht worden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Melatonin ter preventie van bronchopulmonale dysplasie bij
vroeggeboorte bij konijn

Looptijd van het project

1 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

bronchopulmonale dysplasie, prematuriteit, melatonine

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Bronchopulmonale dysplasie is een ernstig gevolg van prematuriteit, dat
resulteert in zuurstofnood, soms levenslang, in een sterk verhoogde
gevoeligheid voor ernstige en minder ernstige luchtweginfecties en ook
in ontwikkelingsvertraging. Er bestaan geen effectieve behandelingen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Indien we de effectiviteit van behandeling met melatonine kunnen
aantonen in ons proefdiermodel, zal dit mogelijks leiden (na verdere
studies) tot een nieuwe behandelingsoptie voor bronchopulmonale
dysplasie. We hopen zo de prognose van deze longziekte met ernstige
en langdurige gevolgen te verbeteren.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

166 konijnenpups, 21 drachtige volwassen voedsters

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De dieren ontwikkelen mogelijk een beeld van dyspnee aan het einde
van het experiment. Dagelijkse intraperitoneale injecties worden
uitgevoerd en zijn kort en pijnloos. Op dag 7 worden de dieren
opgeofferd onder diepe anesthesie. Het project wordt als ernstig
ingeschat.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Er bestaat geen in vitro model voor bronchopulmonale dysplasie dat de
ziekte in al zijn complexiteit omvat. Het konijn is bovendien de kleinste
diersoort waarin de gevolgen van prematuriteit bestudeerd kunnen
worden.

De correcte statistische methodes werden toegepast ter inschatting van
de groepgrootte. Helaas kunnen controles niet gedeeld worden over de
verschillende groepen heen omwille van het belang van prenatale
maternele factoren die gecontroleerd dienen te worden over de
verschillende groepen (pups van dezelfde moeder gerandomiseerd over
verschillende groepen). Indien de overleving beter is dan verwacht
zullen niet alle gevraagde pups gebruikt worden.
De longontwikkeling van het konijn komt beter overeen met de
menselijke longontwikkeling dan die van bijvoorbeeld ratten of muizen.
Konijnen starten, net zoals mensen, met de laatste fase van
longontwikkeling (alveolisatie) nog voor de geboorte. Dat maakt dat het
konijn de kleinst bruikbare diersoort is. Er zal steeds gebruik gemaakt
worden van adequate sedatie en anesthesie voor pijnlijke procedures of
staalnames.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

NaV1.5 beeldvorming in uitgezaaide borstkanker

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

radiocaine, borstkanker, PET imaging, NaV1,5 ionenkanalen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Spanningsafhankelijke natriumkanalen (NaV) zijn membraanproteïnen
die verantwoordelijk zijn voor het transport van natriumionen over het
membraan en komen voornamelijk voor in exciteerbare cellen. Hun
activiteit is vooral afhankelijk van veranderingen in de
membraanpotentiaal. Deze proteïnen werden onlangs ook
teruggevonden in kanker en uitgezaaide kankercellen en een correlatie
tussen ziekteprogressie/uitzaaiingen en opregulatie van NaV werd
gerapporteerd. Positron emissie tomografie (PET) is een niet-invasieve
beeldvormingstechniek die gebruik maakt van moleculen die gelabeled
zijn met een radioactieve isotoop (bv. fluor-18, koolstof-11),
radiotracers genaamd, die gebruikt worden voor diagnostische
doeleinden en/of therapie monitoring. Wij hebben gekozen voor een
molecule (radiocaine, radioactief gelabeld met fluor-18) dat affiniteit
vertoond voor NaV1.5 en dat al eerder gebruikt werd in onze
onderzoeksgroep voor beeldvorming van NaV ionkanalen. Ons doel is
om niet-invasieve beeldvorming studies uit te voeren in muizen door
gebruik te maken van deze radiotracer en zo informatie te verkrijgen
over de relatie tussen uitzaaiingen en NaV opregulatie in vivo. Ten
tweede, is ons doel om borstkanker in een vroeg stadium te kunnen
vaststellen en om te onderzoeken of het mogelijk is deze ionkanalen te
gebruiken als therapeutisch target om zo kankerprogressie en
uitzaaiingen te voorkomen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

PET is een niet-invasieve beeldvormingstechniek die het voordeel heeft
makkelijk vertaalbaar te zijn naar de klinieken. We zijn momenteel alle
noodzakelijke documenten aan het voorbereiden voor een first-inhuman toepassing van deze tracer voor NaV1.5 beeldvorming bij
patiënten die lijden aan het Brugada syndroom. Daarom, indien we een
positief resultaat bekomen met ons project, zal de vertaling naar de
klinieken nog sneller zijn.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij

NOD scid gamma (NSG) muizen: 26
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benadering het aantal van deze
dieren?
In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

1) Tumor model: Muizen (NSG) zullen onder verdoving subcutaan
geïnoculeerd worden met commercieel beschikbare
borstkankercellijnen (MDA-MB-231).
2) Tumorgroei zal visueel gemonitord worden en longitudinale
beeldvorming met PET zal tot 8 weken uitgevoerd worden.
Beeldvorming zal elke twee weken plaatsvinden. Alle
beeldvormingsprocedures zullen uitgevoerd worden onder verdoving en
met intraveneuze injectie van de radiotracer.
3) De laatste scan zal een competitie-studie omvatten via co-injectie van
radiocaine en lidocaine om zo meer informatie te verkrijgen over de
specifieke binding van de radiotracer. Hierna zullen de dieren
geëuthanaseerd worden onder verdoving en zal de tumor verwijderd
worden om bevroren secties te maken met een cryotoom. Deze
bevroren secties zullen dan gebruikt worden voor in vitro
autoradiografie (ook voor andere projecten). Het project wordt als
ernstig ingeschat.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

De bindingsaffiniteit van radiocaine voor NaV1.5 in het hart is al
bewezen in in vitro en in vivo studies. Er is echter nog geen informatie
beschikbaar over de binding van de tracer in borstkankercellen/weefsel.
PET beeldvorming is een in vivo beeldvormingstechniek en met de nood
aan translationele studies in gedachten, moeten we een diermodel
gebruiken waarmee we accuratere resultaten verkrijgen.

Het inoculatieprotocol werd al gerapporteerd in de literatuur. Hierdoor
hebben we geen extra dieren nodig voor training. De studie is zodanig
georganiseerd dat de inoculatie, tumorgroei, in vivo evaluatie en
euthanasie (na µPET studies) op elkaar volgen en zo de tumorgroei
onder controle gehouden kan worden.
Bovendien zullen de tumor secties en organen van de dieren
hergebruikt worden voor ex vivo studies, waardoor het aantal dieren
gereduceerd kan worden.

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

We hebben voor dit diermodel gekozen omdat in eerder gepubliceerde
literatuur dit model werd beschreven als een zeer betrouwbaar model
voor translationele doeleinden. De dieren zullen gecontroleerd worden.
Als de tumor te groot wordt of begint te ulcereren, zal het dier
onmiddelijk geëuthanaseerd worden. De tijdlijn van 8 weken werd
gekozen op basis van eerder gerapporteerde studies waarin dit als de
optimale tijd voor tumorgroei en uitzaaiingen werd beschreven. De
experimenten zijn zorgvuldig gepland in functie van de groeisnelheid
van de tumoren. Intraveneuze injectie van de tracer of inhibitor wordt
altijd uitgevoerd onder verdoving. Ook de inoculatie en euthanasie
gebeuren onder verdoving. Tijdens en na de µPET scan (tot dat de
dieren terug bij bewust zijn) wordt de lichaamstemperatuur in stand
gehouden door gebruik te maken van een warmtemat.
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Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Therapeutisch effect van een nieuw geneesmiddel op retinale
permeabiliteit in een acuut rattenmodel.

Looptijd van het project

2 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

therapie - retina - permeabiliteit

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Retinale aandoeningen ten gevolge van lekkage van bloedvaten of
vochthoping zijn veel voorkomend en zijn de belangrijkste oorzaken van
blindheid in de wereld. De huidige behandelingen zijn vaak geassociëerd
met neveneffecten. In dit project zal het effect van een nieuwe
behandeling tegen verhoogde retinale permeabiliteit uitgetest worden
in een acuut model voor lekkage in de retina van ratten.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De testen met het nieuwe kandidaat geneesmiddel in dit acuut model
voor vasculaire en niet-vasculaire permeabiliteit in de retina maakt het
mogelijk op een relevante en snelle wijze het in vivo potentiëel van het
geneesmiddel aan te tonen. Dit geneesmiddel is gericht tegen een
belangrijke component die betrokken is bij de lekkage in ziektes als
diabetische retinopathie. De preklinische studies met dit model zijn
noodzakelijk als in vivo karakterisatie van het geneesmiddel voor het in
patiënten kan getest worden.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Ratten - 101

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Alle ingrepen gebeuren onder volledige en plaatselijke verdoving van
het oog. De postoperatieve pijn na de ingrepen is minimaal en beperkt
tot maximaal 1 dag na de ingreep. De pijn in onze experimenten is mild.
Indien de muizen toch te veel pijn zouden lijden, zal euthanasie
uitgevoerd worden.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Verschillende celtypes kunnen in cultuur gebracht worden, maar in vitro
studies kunnen ons niets vertellen over de complexe structuren,
verbindingen en interacties die plaatsvinden in het visuele systeem. Om
meer inzicht te verkrijgen in oogziekten waarbij complexe interacties
van het visuele systeem een rol spelen, is enkel onderzoek bij
proefdiermodellen mogelijk.

Per experiment wordt de steekproefgrootte berekend die het minimum
aantal dieren aangeeft om significante verschillen te zien. Hierbij wordt
de variatie die in dit soort studies voorkomt, in rekening gebracht.
Bovendien is het noodzakelijk om het experiment ten minste 2x te
herhalen.
De rat is naast de muis het meest gebruikte dier voor de studie om
efficiëntie van stoffen na te kijken. Dit acuut model van vasculaire en
niet-vasculaire permeabiliteit maakt het mogelijk op een directe en
snelle wijze het geneesmiddel met de vereiste in vivo activiteit te
selecteren voor verdere ontwikkeling. Deze rattenstudies zijn nodig als
ondersteunend materiaal bij het indienen van een dossier bij de
regulatorische autoriteiten. De dieren worden volgens de algemeen
geldende regels verdoofd en geëuthanaseerd door getraind personeel.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Effecten van hersentrauma en epileptische aanvallen op verschillende
celpopulaties in de hippocampus

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

epilepsie, hersentrauma, stamcellen, astrocyten, single-cell RNA
sequencing

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

In dit project proberen we in kaart te brengen wat 2 verschillende
ziektebeelden (hersenschudding en epileptische aanvallen) voor
effecten hebben op verschillende type celpopulaties in de hippocampus,
een hersengebied wat zeer belangrijk is voor leren en geheugen, en
waarvan bekend is dat deze is aangetast in beide ziektebeelden. De
celtypes waar wij in geinteresseerd zijn zijn de stamcellen en de
astrocyten. Beide celtypen bestaan uit verschillende subtypes, en het
idee is dat deze verschillende subtype specifieke functies hebben in het
functioneren van de hippocampus. Dit project heeft als doel om in kaart
te brengen hoe de 2 ziektebeelden zorgen voor een verschuiving van
verschillende subtype cellen, en daarmee mogelijk het functioneren van
de hippocampus beinvloeden.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Aan het einde van dit project hopen wij een duidelijker beeld te hebben
van de verschillende subtype celpopulaties in de hippocampus in 2
ziektebeelden (hersentrauma en epilepsie). De verwachtte verschuiving
in subpopulaties zal ons meer inzicht geven in het (dys)functioneren van
de hippocampus bij deze ziektebeelden, en biedt ons mogelijkheden om
vervolgens interventiestudies op te zetten die als doel hebben om de
verschuiving in subtypes te voorkomen. Het idee is dat we door middel
van het stimuleren van de "positieve" subtypes ipv "negatieve" subtypes
de werking van de hippocampus kunnen beschermen, en daarmee de
effecten van deze ziektebeelden op de hippocampus kunnen
voorkomen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

88 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke

De muizen zullen een chirurgische handeling ondergaan om de
verschillende pathologien op te wekken. Aan elke chirurgische
handelingen zitten negatieve effecten, zoals neveneffecten van de
anesthesie, lokale pijn op de plaats van de handeling, en een kleine kans
op wondinfectie. Deze neveneffecten zijn echter relatief beperkt qua
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of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

ernst. De specifieke pathologien hebben zelf ook verwachte negatieve
effecten. De neveneffecten van een hersenschudding in de muis zijn
moeilijk meetbaar, maar vergelijkend met de mens kan dit gepaard gaan
met lichte hoofdpijn, duizeligheid. De epileptische aanvallen zijn slechts
kortdurend van aard en van een mild karakter (3-4 uur), waarna de
dieren vervolgens geen negatieve neveneffecten meer zullen
ondervinden. De ernst van het projetc wordt als matig ingeschat.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

In dit project proberen we de effecten van 2 systemische
hersenaandoeningen op een specifiek hersengebied in kaart brengen.
Het is bekend dat de verschillende celpopulaties in dit hersengebied
onderling heel veel interactie vertonen, welke cruciaal is voor het
functioneren van de verschillende typen cellen. Hiervoor is het van
belang dat er gebruik gemaakt wordt van een intact modelsysteem, in
dit geval het brein. Helaas is het nog niet mogelijk om dit type
onderzoek uit te voeren in een vervangend modelsysteem, waardoor we
genoodzaakt zijn om muizen te gebruiken.
Op basis van data uit eerder verkregen (pilot) experimenten hebben wij
een uitgebreide power-analyse uitgevoerd waardoor wij een
wetenschappelijk onderbouwd aantal dieren hebben opgenomen in
onze aanvraag. Dit aantal dieren geeft een robuust en betrouwbaar
resultaat, waardoor het niet nodig zal zijn om meer dan dit minimum
aantal dieren te gebruiken.
Wij maken voor dit project gebruik van de muis. Dit is mede ingegeven
door het feit dat de muis als model voor hersenonderzoek zeer goed
beschreven is, en we aan de hand van literatuur een gegronde
hypothese kunnen opstellen over de effecten van hersenschudding en
epilepsie in het muizenbrein. Tevens zijn de modellen voor
hersenschudding en epilepsie al binnen ons centrum uitgebreid
geoptimaliseerd voor het gebruik in de muis, waardoor we er zeker van
zijn dat we een optimaal experiment uit kunnen voeren.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Gedecellulariseerd weefsel van varkens om diafragma defecten in
groeiende konijnen te herstellen

Looptijd van het project

04/2018-12/2019

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Hernia Diafragmatica, tissue engineering, diafragma herstel

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Hernia diafragmatica is een congenitale aandoening waarbij een defect
bestaat in het diafragma dat net na de geboorte dient hersteld te
worden. In ongeveer 1 op de 3 patiënten zal hiervoor een patch nodig
zijn. Door de betere foetale therapie, overleven ook baby’s met grotere
defecten waardoor deze patches meer en meer gebruikt worden om
deze te kunnen sluiten. Echter gaat het gebruik van deze patches
gepaard met complicaties in het later leven, namelijk re-herniatie
(ruptuur), misvormde borstkas en darmobstructies. Om deze
complicaties te kunnen verminderen moeten er nieuwe patches
ontwikkeld worden die postnataal kunnen geïmplanteerd worden. Dit
onderzoek focust zich op het ontwikkelen en testen van deze patches
voor hernia diafragmatica.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

We hebben een groeiend konijn-model ontwikkeld met een
diafragmatisch defect. In dit project willen we een nieuwe patch testen,
gemaakt van weefsel van neonatale biggen. Het gebruik van
gedecellulariseerd weefsel beperkt de reactie van de gastheer op het
implantaat wat resulteert in een betere heling. Verder behoudt
gedecellulariseerd weefsel beter de structuur en integriteit van het
gastheerweefsel en behoudt het belangrijke groeifactoren die nodig zijn
voor de ingroei. Door betere patches te ontwikkelen om het defect te
sluiten, hopen we dat kinderen een beter functioneel herstel kunnen
krijgen, met minder complicaties later

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

We zullen 36 zes weken oude mannelijke Nieuw-Zeeland witte konijnen
gebruiken.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van

Zes weken oude konijnen zullen een operatie ondergaan onder algehele
verdoving om de patches te implanteren in het diafragma. Uiteindelijk
worden deze dieren geëuthanaseerd onder algemene verdoving op 90
dagen. Het project wordt als ernstig ingeschaald.
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deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Er is geen in vitro alternatief mogelijk. We moeten deze patches
implanteren in een groeiend dier model om te kunnen evalueren hoe
deze patches presteren als de ribben expanderen en hoe de gastheer
reageert op het implantaat.

We hebben een statistische analyse uitgevoerd op de
hoofdonderzoeksvraag, tensiometrie, om te verzekeren dat we enkel
het minimum aantal dieren zullen gebruiken om een statistisch verschil
te kunnen aantonen. Dit is gebaseerd op onze vorige studies. Meerdere
onderzoeken, zowel functioneel als histologische, zullen worden
uitgevoerd.
Konijnen hebben een diafragma dat meer op dat van mensen lijkt dan
dat van knaagdieren. Verder groeien ze snel, ze verdubbelen hun
grootte tijdens het experiment. Dit bootst het best de groei van de
ribbenkas na bij kinderen. Dit model wordt reeds lang gebruikt met
gelijkenissen in complicaties als bij mensen. Hopelijk kan dit experiment
klinisch vertaald worden.
Om pijn te beperken zullen konijnen 2 vormen van analgesie krijgen
voor de operatie en lokale verdoving ter hoogte van de incisie.
Gedurende 3 dagen na de operatie wordt eenmaal daags analgesie
geïnjecteerd. Wanneer de konijnen klein zijn (<10 weken) zitten ze in
groep in kooien met houten blokken en trappen als verrijking voor hun
omgeving.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Inhibitie van het Src/FAK signaalknooppunt als een potentiële
integratieve therapie voor de behandeling van diabetische retinopathie:
een analyse in preklinische diermodellen

Looptijd van het project

01.01.2018-31.12.2021

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)
Doelstelling van het project

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Diabetische retinopathie (DR) is een veel voorkomende en belangrijke
oorzaak van blindheid wereldwijd. Deze aandoening wordt gekenmerkt
door pathologische processen zoals inflammatie, neurodegeneratie,
pathologische bloedvatvorming en fibrose.
Klinisch is anti-VEGF de voornaamst gebruikte therapie. Er is echter
geweten dat dit zowel lokale als systemische neveneffecten induceert
waaronder bloedvatregressie, neurodegeneratie, maar ook cardiocerebrovasculaire effecten. Ook vertoont 30-50% van de patiënten
amper of geen verbeterde gezichtsscherpte. Bovendien werkt VEGF
inhibitie voornamelijk anti-angiogeen en heeft het amper een invloed op
inflammatie en geen invloed op neurodegeneratie en fibrose. Bijgevolg
is er een hoge nood aan nieuwe integratieve therapeutische strategieën,
die de verschillende pathologische processen aanpakken. Mogelijke
targets zijn Sarcoma (Src) en/of focal adhesion kinase (FAK), kinases die
een pivotale rol spelen in signaalwegen gerelateerd aan inflammatie,
neurodegeneratie, bloedvatlekkage, angiogenese en fibrose, alle
belangrijke pathologische processen tijdens DR. Het doel is dan ook
deze kinases te gaan bestuderen en inhiberen om tot een nieuwe
therapie voor DR te komen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Door preklinische inhibitie van Src en FAK te onderzoeken in een diabeet
muis model, kunnen we meewerken aan de ontwikkeling van nieuwe
innovatieve therapieën voor de behandeling van DR, waar miljoenen
patiënten aan lijden.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Muis, 200
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In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Ooginjecties bij de muis gebeuren onder algemene verdoving,
aangevuld met extra lokale verdoding. De gemiddelde duur van pijn of
ongemak na een ooginjectie is 1 dag. De bloedname aan de staart
gebeurt eenmalig en onder lockle verdoving. Alle dieren worden
geëuthanaseerd, resp. na 8 of 12 weken, voor verder histologisch
onderzoek. De ernst van het project wort als matig ingeschat.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Wanneer we focussen op klinische applicaties, is het essentieel om de
respons van therapeutische stoffen in vivo in experimentele
diermodellen te bestuderen. Bovendien, is het niet mogelijk om tijdens
deze studie alternatieve methodes aan te wenden aangezien het niet
mogelijk is om het effect van de inhibitoren correct te karakteriseren
voor hun effect op inflammatie in vitro of ex vivo settings.

Het aantal dieren voor dit experiment is berekend aan de hand van een
2-zijdige Student t-test (0.05 significantie level en 90% power), voor een
verschil in het gemiddelde tussen beide groepen. Hierbij nemen we aan
dat beide groepen een gelijke variantie en grootte hebben. De
gemiddelden en standaard deviaties, nodig om de effect size (ES) te
berekenen, werden verkregen door recent niet-gepubliceerd onderzoek
van onderzoekspartners en het gastlabo.
Rekening houdend met de anatomische overeenkomst van het oog, is
de muis het laagste mogelijk proefdier dat we voor dit onderzoek
kunnen aanwenden. Bovendien is de muis en het oog van de muis heel
makkelijk hanteerbaar. De beschreven procedures zullen minimaal
ongemak bij de dieren veroorzaken waardoor maatregelen hiervoor niet
van toepassing zijn. De dieren zullen hiervoor ook wekelijks opgevolgd
worden om dit te controleren.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Vergelijking van verschillende methodes om de proliferatie van
lymfocyten te evalueren

Looptijd van het project

1-6-2018 tot 1-12-2018

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Lymfocytenproliferatietest, ³H-Thymidine, BrdU, CFSE, Silica

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

De lymfocytenproliferatietest (LPT) is een diagnostische tool die gebruik
maakt van lymfocyten uit perifeer bloed of broncho-alveolair
lavagevocht voor het aantonen van een sensitisatie tegen bepaalde
agentia en die onder andere gebruikt kan worden bij de etiologische
diagnose van sarcoidose. Traditioneel wordt deze test uitgevoerd met
(radioactief) ³H-thymidine of 5-bromo-2'-deoxyuridine (BrdU), hetgeen
veel nadelen heeft, onder andere mbt de veiligheid van de uitvoerder
van de test. Een nieuwe mogelijkheid om proliferatie van lymfocyten te
beoordelen is met behulp van carboxyfluorescein succinimidyl ester
(CFSE)-kleuring, hetgeen de test veiliger en efficiënter zou maken.
We willen de LPT met CFSE dan ook valideren en vergelijken met de LPT
met BrdU en ³H-thymidine. Hierbij zullen we gebruik maken van
lymfocyten uit perifeer bloed, broncho-alveolair lavagevocht (BAL) en
milt van ratten die al dan niet werden blootgesteld aan silica (intratracheaal).

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

In deze studie project zullen we trachten de lymfocytenproliferatietest
(LPT) met CFSE te valideren. Dit is een veiliger en efficiënter alternatief
dan de tradionele LPT die gebruik maakt van 3H-Thymidine of BrdU. De
LPT is een nuttig instrument onder andere voor de etiologische diagnose
van patiënten met sarcoïdose. Op dit moment wordt de LPT nog niet
standaard gebruikt bij deze patiënten. De beschikbaarheid van een
efficientere en gevalideerde LPT zal toelaten deze test voor alle
patiënten met sarcoïdose beschikbaar te maken en de aanpak van deze
aandoening te verbeteren.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

20 Sprague Dawley ratten

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de

Dieren worden intra-tracheaal blootgesteld aan lage dosis silica die geen
acute toxische effecten geeft. Mogelijk kunnen we vermagering en
dyspnee verwachten. Bloednames < 10% circulerend volume.
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dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Blootstelling aan silica gebeurt met geschikte sedatie. De verwachte
graad van ernst is licht. Na 21 dagen euthanasie van de dieren.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Er bestaan studies die de evaluatie van de proliferatie van lymfocyten
met CFSE en ³H-thymidine vergelijken [Lastovicka, 2016]. Aangezien we
de test zullen gebruiken als diagnostische test is het belangrijk dat ons
labo de test met CFSE zelf valideert. Daarnaast willen we het effect van
blootstelling aan silica bestuderen op de immuunrespons. Hiervoor
dienen de dieren in vivo te worden blootgesteld (met geschikte sedatie).
Het is belangrijk dat we zowel over lymphocyten uit perifeer bloed als
uit broncho-alveolair lavagevocht (BAL) en milt beschikken aangezien de
silica-blootstelling mogelijk verschillende effecten heeft op verschillende
populaties van lymfocyten.
Centraal in deze studie staat het evalueren van de proliferatie van
lymfocyten (uit perifeer bloed, BAL vocht of milt). We trachten dan ook
het aantal lymfocyten dat we recupereren uit een proefdier te
maximaliseren. Enerzijds zullen we in eerste instantie (d14) lymfocyten
uit perifeer bloed halen terwijl de dieren in leven blijven. Anderzijds
zullen we bij opoffering (d21) zoveel mogelijk bloed en BAL vocht
recupereren per dier.
SD ratten zijn reeds eerder gebruikt in dierenmodellen voor sarcoïdose
[zie Hu, 2017]. Bovendien hebben ze het voordeel op muizen dat we
veel meer bloed kunnen bekomen per proefdier. Maatregelen om
ongemak te minimaliseren: lichte sedatie tijdens intra-tracheaal
inbrengen van silicapartikels (isofluraan) en dieren worden op het einde
van het experiment gedood worden door overdosis slaapmiddel
(pentobarbital).

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Knaagresistentie van commercieel textiel

Looptijd van het project

1 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

rat, knaagvastheid

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Identificatie van textiel dat resistent is tegen knagen (ratten, muizen)

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Bescherming van goederen tegen knaagdierschade

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

20 ratten

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Ratten moeten eten vinden in een zakje gemaakt van verschillende
soorten textiel. Voorafgaand aan de test hebben ze overnacht geen
toegang tot eten. Het is mogelijk dat sommige soorten textiel moeilijk
te bijten zijn, daarnaast zijn er geen negatieve effecten. Een rat wordt
maximaal aan 5 verschillende soorten textiel blootgesteld. De ernst van
het project wordt als licht ingeschat.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

Knaaggedrag kan niet met een dierloze methode getest worden.

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)

Een rat zal op meerdere soorten textiel getest worden (max 5).
Aangezien de resultaten eenvoudige ja of neen antwoorden hebben
(resistent of niet-resistent), kan het aantal gebruikte dieren minimaal
gehouden worden.

Muizen en ratten zijn de meest voorkomende plaagknaagdieren en
kunnen enorme schade aanbrengen.

Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.
Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Onderzoek naar het therapeutisch en biomarker potentieel van PTPA in
verschillende humane kankertypes

Looptijd van het project

01/07/2018 t/m 30/06/2023

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

leverkanker, longkanker; biomerker; chemotherapie, kankerstamcellen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Dit project beoogt een verbeterde behandeling van twee agressieve
kankertypes: longkanker (meest dodelijke kanker wereldwijd) en
leverkanker (3de meest dodelijke kanker wereldwijd). We zullen nagaan
hoe het verlies van een specifiek tumoronderdrukkend eiwit (het zgn.
PTPA eiwit) in deze tumoren, de respons op een specifiek
chemotherapeuticum beïnvloedt, alsook de graad van maligniteit mee
bepaalt. Verlies van PTPA komt in ongeveer 30% van long- en
leverkankerpatiënten voor. We testen hierbij zowel bestaande als
nieuwe chemotherapeutica voor deze kankertypes uit. Zo kunnen we de
‘PTPA toestand’ van de tumor gebruiken als een nieuwe moleculaire
stratificatie-merker om deze kankers doeltreffender te behandelen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Door de ‘PTPA toestand’ van de long- of levertumor in rekening te
brengen, en als biomerker te gebruiken, hopen we de respons op een
bepaalde therapie beter te kunnen voorspellen, zodat patiënten geen
onnodige, nutteloze behandelingen moeten ondergaan, en sneller de
meest effectieve therapie zullen krijgen. Indien het verlies van PTPA de
tumoren moeilijker of niet meer te behandelen maakt met huidige
chemotherapeutica, zullen we ook het therapeutisch potentieel
uittesten van nieuwe, PP2A-activerende geneesmiddelen (zgn. SMAPs),
die een mogelijke oplossing kunnen bieden in gevallen van hardnekkige
therapie-resistentie. Ons uiteindelijke doel is een verbeterde opzet van
klinische studies op korte termijn, en een verbeterde behandeling op
lange termijn.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

In totaal 594 muizen. We zullen zowel wild-type C57BL/6 muizen
gebruiken, als reeds door ons ontwikkelde PTPA knockout muizen. Voor
de longkankerstudie zullen we bij benadering 180 muizen nodig hebben
om het effect van PTPA verlies na te gaan op de tumorvorming en de
overleving van de muizen, en 48 muizen per behandeling die we willen
uittesten. Hetzelfde geldt voor de leverkankerstudie.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte

Inductie van tumoren door intra-tracheale instillatie met Ad-Cre of door
intraperitoneale injectie met een hepatocarcinogeen (DEN): ernstig
lijden vanaf het ogenblik dat de tumor zich ontwikkeld heeft.
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negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Toediening van solvent (lichte pijn) of chemotherapeutica (matige pijn):
via injectie (subcutaan, intramusculair, intraperitoneaal of intraveneus),
of via maagsonde. Alle toegediende volumes blijven hierbij binnen de
geijkte limieten zoals gebruikelijk in de muis, en de doses blijven
absoluut onder de lethale waarden. Wanneer de humane eindpunten
bereikt worden, worden de dieren pijnloos geëuthanaseerd via
overdosis Nembutal. Het project wordt als ernstig ingeschat.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.
Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

Hoewel ze voor dit project complementair gebruikt worden aan
proefdieren, zijn in vitro modellen ontoereikend om accuraat de groei
van een tumor te bestuderen, omdat hierin geen enkele rekening kan
gehouden worden met systemische factoren, zoals bvb. de mogelijke
bijdrage van het omringende tumorweefsel (stroma), of de biologische
variatie. In vivo modellen zijn hiervoor onontbeerlijke preklinische tools,
waarvoor vooralsnog geen evenwaardige alternatieven bestaan. Om
onze behandelingen te kunnen vertalen naar klinische studies in
patiënten, zijn voorafgaandelijke in vivo studies in proefdieren
daarenboven wettelijk verplicht.
Om statistisch zinvolle resultaten te verkrijgen, moeten voldoende
onafhankelijke individu’s bestudeerd en geanalyseerd kunnen worden
voor elk van de geplande experimenten. Hoewel we berekenen dat we
8 tot 12 muizen per testgroep nodig hebben zullen we bvb. bij de
leverkankerstudie initieel de muizen analyseren op twee tijdstippen
(i.p.v. 4), en daarna pas evalueren of een vroeger en/of een later
analyse-tijdstip nog nodig zijn. Bovendien zullen we het effect op de
tumorcelgroei van iedere nieuwe behandeling eerst uittesten in vitro, en
enkel de behandelingen die een aantoonbaar positief effect hebben in
vitro, ook in vivo valideren. Zo kunnen we finaal wellicht het aantal
gebruikte dieren drastisch reduceren (t.o.v. het initieel begrote aantal).
De muis is het meest gebruikte en best gekarakteriseerde
zoogdiermodel; er zijn zeer veel complementaire data beschikbaar over
lever- en longkanker in de muis, en de manieren waarop de deze
tumoren in muizen kunnen geïnduceerd worden, zijn zeer goed
gedocumenteerd.
Iedere noodzakelijke milde, invasieve ingreep gebeurt onder lokale
verdoving (lidocaïnezalf) of onder totale verdoving (nembutal). Het
welzijn van de dieren wordt om de twee dagen opgevolgd, en verhoogd
naar dagelijkse opvolging, wanneer tumorvorming vermoed wordt.
Dieren worden geëuthanaseerd bij duidelijk ongemak of pijn, bijv
wanneer de muis niet meer eet of drinkt, bij een vermindering met
≥15% van het lichaamsgewicht in 1-2 dagen of met ≥20% sinds de start
van het experiment, of wanneer de muis er ziek uitziet of zich
abnormaal gedraagt (edema, ademhalingsproblemen, is
passief/beweegt nauwelijks, …)
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Titel van het project

T-cel transfer experimenten om de oorsprong, kinetiek, homeostase en
re-conversie van regulatoure T-cellen (Tregs) te bestuderen

Looptijd van het project

1 juli 2018 - 30 juni 2023

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Lymfocyten, regulatoire T cellen, plasticiteit

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het immuunsysteem heeft als doel ons te beschermen tegen mogelijke
gevaarlijke indringers. Regulatoire T cellen (Treg) zijn een
gespecialiseerd type immuuncellen die in staat zijn een immuun respons
te onderdrukken en tolerantie op te wekken indien nodig. Vroeger dacht
men altijd dat deze populatie vrij stabiel was. In de laatste jaren heeft
onderzoek aangetoond dat onder bepaalde omstandigheden deze cellen
hun suppressieve activiteit kunnen verliezen en meehelpen in de
immuunreactie. Dit fenomeen wordt Treg plasticiteit genoemd. De
huidige hypothese is dat plasticiteit belangrijk is voor een adequaat
immuunrespons. Echter deze onstabiliteit kan ook gevaarlijk zijn in autoimmune ziekten. In dit project willen we een beter inzicht krijgen in de
functie en mechanismen van Treg plasticiteit.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Plasticiteit tussen Treg-T effector subsets is beschreven in verschillende
modellen en is vermoedelijk essentieel om een geschikte
immuunrespons te induceren en terug te verlagen. Een beter inzicht
krijgen in hoe T cel plasticiteit werkt, met een focus op regulatoire T
cellen, kan helpen om nieuwe therapiën te ontwikkelen waarin we
specifiek richten op het manipuleren van deze plasticiteit.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Muizen, 458

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?

De muizen zullen een injectie krijgen van een klein volume cellen. De
nadelige gevolgen van deze ingreep worden verwacht minimaal te zijn.
Bij enig teken van ongemak zal het experiment beëindigd worden. De
ernst van het project is licht.
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Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

In vitro experimenten met Tregs tonen zeer weinig correlatie met de in
vivo functie van deze cellen. Aldus is het noodzakelijk deze
experimenten uit te voeren in een levend diermodel (muis).
Experimenten zijn zo gedesigned om een minimum aan dieren te
moeten gebruiken om de vragen gesteld in dit project te beantwoorden.

Om statistische significantie te bepalen voor biologische verschillen is er
een minimaal aantal muizen per groep nodig. De grootte van de
groepen waarborgt een zinvolle analyse.

Het muismodel is een snel en goed te analyseren model. Het
immuunsysteem van de muis en T cel plasticiteit in dit model zijn reeds
beschreven.
De muizen worden dagelijks gecontroleerd voor ziekte, gewichtsverlies,
lethargie etc. Bij gewichtsverlies >20% of wanneer ernstige clinische
symptomen worden geobserveerd, zal euthanasie worden toegepast.
Muizen worden verwacht maximaal 60 dagen in het experiment te
blijven tenzij ongemak geobserveerd wordt, waarbij het experiment
stopgezet wordt. Ervaren proefdier onderzoekers zullen de injecties en
controles uitvoeren.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Karakterisatie van rhabdomyosarcoom muismodel

Looptijd van het project

2 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

rhabdomyosarcoom (RMS), tumor, spier, exosoom

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Rhabdomyosarcoom (RMS) is de meest voorkomende sarcoom/tumor
van de zachte weefsels tijdens de kindertijd en patiënten met
gemetastaseerd RMS hebben een overlevingspercentage van 20%.
Exosomes zijn nanogrootte membraanblaasjes (30-100 nm), die zich van
elk celtype kunnen afscheiden in de extracellulaire omgeving en die
ideale drug-afleveringsvesikels voor therapeutische doeleinden in
kanker omdat ze inherente toxiciteit en immunogeniteit missen. Het
doel van dit project is tropisme, samenstelling, biologische
beschikbaarheid, cel toxiciteit en weefselspecifieke homing van
exosomen bestuderen voor een betere therapeutische respons in het
pediatrische RMS muizenmodel te induceren.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Het ontrafelen van het gebruik van exosomes verhoogt de kennis over
de therapeutische opties bij kanker. Bovendien kan de studie van
rhabdomyosarcoom licht werpen op de etiologie van pediatrische
kanker. Dit kan leiden tot verbeterde therapieën voor patiënten.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Het diertotaal wordt geschat op 24 muizen.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

De dieren worden geïmplanteerd met tumorcellen in de dij om het
ziektemodel van gemetastaseerd RMS te creëren. De groei van de tumor
en de ontwikkeling van metastase zullen ongemak in het dier
veroorzaken, dat dagelijks strikt zal worden gevolgd om een excessief
aangetast welbevinden van het dier te voorkomen. Intraveneuze injectie
met exosomes zal worden uitgevoerd door een persoon met expertise
om het risico op ongemak tot een absoluut minimum te beperken. Aan
het einde van het experiment worden de muizen opgeofferd en de
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

tumor geïsoleerd om de effecten van de therapie te bestuderen. De
ernst van het project wordt als matig ingeschat.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De effecten van exosomen in een tumor micro-omgeving van een solide
tumor kunnen alleen in vivo worden uitgevoerd, omdat de effecten van
de verschillende spelers mogelijk niet worden nagebootst in een in vitro
systeem.

Voor het onderzoeksontwerp wordt gebruik gemaakt van een
kleinschalige pilotstudie om de tumorcellijnen te bepalen die de
waargenomen ziekte bij patiënten beter kunnen modelleren, die op zijn
beurt worden behandeld met exosomen. Deze pilotstudie zorgt ervoor
dat we precies het absolute minimum aantal proefdieren kunnen
bepalen dat nodig is voor het hoofdexperiment. Aan dit minimum zal
tijdens alle experimenten worden voldaan.
Muizen worden in dit ondezoek gebruikt vanwege de expertise binnen
de labogroep. Tijdens de ingrepen wordt er steeds rekening gehouden
met de noden en het ongemak van het dier. Hieromtrent werd
literatuur werd opgezocht om tekenen van stress te herkennen.
Personeel met ervaring zal worden ingezet om bepaalde technieken toe
te passen om de stress tot een absoluut minimum te reduceren.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Het ontstekingsremmend effect van TAK594 in een muismodel van
postoperatieve ileus

Looptijd van het project

01/06/2018 --> 01/06/2022

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

postoperatieve ileus (POI), TAK-594

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het immuunsysteem verdedigt continu ons lichaam tegen aanvallen.
Een overmatige immuunreactie tegen bv. microben veroorzaakt een
verhoogde kans op ziektes bij bv ontstekingsziektes aan de darm.
Enkele jaren geleden hebben wij en anderen aangetoond dat het
zenuwstelsel een belangrijke rol speelt in het controleren van
ontstekingsreacties. Elektrische en farmacologische stimulatie van de
enterische neuronen in de darm had namelijk krachtige
ontstekingsremmende eigenschappen in verschillende modellen van
ontstekingsziekten bvb sepsis. Aan de andere kant hebben we
geobserveerd dat elektrische en farmacologische stimulatie van de
enterische neuronen ook steriele darmontstekingen veroorzaakt door
het manipuleren van de darm kan onderdrukken, wat leidt tot een
sneller herstel van de darmtransit in ons muismodel van postoperatieve
ileus. Daardoor kunnen we veronderstellen dat elektrische en
farmacologische stimulatie van de enterische neuronen in de darm een
nieuwe therapeutische aanpak kan zijn voor de behandeling van
postoperatieve ileus in de kliniek. In deze preklinische studie willen we
nagaan of meer selectieve farmacologische stimulatie van enterische
neuronen in de darm door gebruik te maken van TAK-594 leidt tot een
verdere verbetering van postoperatieve ileus.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Wij streven ernaar om te onderzoeken of TAK-594 soortgelijke
ontstekingsremmende effecten heeft als prucalopride, zodat we in de
toekomst het gebruik van TAK-594 voor het verminderen van POI
kunnen vertalen naar de kliniek.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Voor dit project worden 110 wild-type C5 Bl6 muizen gebruikt
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In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De muizen zullen eerst subcutaan worden geinjecteerd met TAK-594.
Anderhalf uur later zullen de muizen worden verdoofd voor het
induceren van postoperatieve ileus. Bij de vehikel controle en TAK-594
geinjecteerde muizen zal postoperatieve ileus worden geïnduceerd door
zachte intestinale druk manipulatie. In meer detail, de buik wordt
geschoren en ontsmet met ethanol. Er wordt een middellijn incisie in de
buik gemaakt. De geopende buikholte wordt bedekt met een vochtige
steriele gaas. Tijdens en na de chirurgische procedures zullen de muizen
worden gelegd op een warmtedoek om te kunnen herstellen van de
anesthesie. Bovendien worden tijdens en na de operatie de muizen
gecontroleerd om de ernst van de pijn te evalueren. 24 u na de operatie
wordt de darmtransit gemeten. Hiervoor wordt via gavage een merker
togediend en worden de dieren na 90 minuten geauthanseeerd en
onderzocht. Het project wordt als ernstig omschreven.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

Er zijn geen in vitro methoden beschikbaar om de gastrointestinale
transit te bepalen na TAK-594

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

We hebben een power en sample size berekening gebruikt om het
minimale aantal muizen te berekenen nodig voor deze experimenten.
Hiervoor hebben we ons gebaseerd op vorige experimenten uitgevoerd
met prucalopride. We hebben 10 muizen per groep nodig om
statistische significantie te bereiken met een gemiddelde van 5.2 voor
de controlegroep en 7.7 voor de prucalopride groep (effectgrootte=2.5)
en een SD=1.55, alfa=0.05 en b=0.9
Een muis is de meest relevante diersoort om darmziekten te
bestuderen. Bovendien hebben we ook ons model van prucalopride +
postoperatieve ileus geoptimaliseerd in muis. De muizen zullen
anesthesie (mix ketamine + xylazine) krijgen en ook analgesie na de
operatie. Bovendien worden tijdens en na de operatie de muizen
gecontroleerd om de ernst van de pijn te evalueren. Minder actieve
muizen, met ruw haarkleed of gebogen houding, zullen worden gezien
als muizen in ernstige pijn. In dit geval zullen de muizen worden
geeuthanaseerd. Ook het lichaamsgewicht zal elke dag worden
gecontroleerd. Muizen met gewichtsverlies van meer dan 20% ten
opzichte van het oorspronkelijke gewicht en bloedverlies zullen
geëuthanaseerd worden

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Karakterisatie van intestinale macrofaagpopulatie die gemoduleerd
wordt enterische neuronen

Looptijd van het project

01/06/2018 --> 01/06/2023

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

macrofaag, darm, enterische neuronen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het immuunsysteem verdedigt continu ons lichaam tegen aanvallen.
Een overmatige immuunreactie tegen bv. microben veroorzaakt een
verhoogde kans op ziektes bij bv ontstekingsziektes aan de darm.
Enkele jaren geleden hebben wij en anderen aangetoond dat het
zenuwstelsel een belangrijke rol speelt in het controleren van
ontstekingsreacties. Farmacologische stimulatie van de enterische
neuronen in de darm had namelijk krachtige ontstekingsremmende
eigenschappen op macrofagen in verschillende modellen van
ontstekingsziekten. Daarom willen we in het huidige project de
populatie van "zenuw-gemoduleerde" macrofagen in de darm verder
karakteriseren.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De karakterisatie van de intestinale macrofaagpopulatie die
gemoduleerd wordt door enterische neuronen zal leiden tot de
identificatie van de mechanismen betrokken bij het
immuunmodulerende effect van nervus vagus stimulatie en
prucalopride en zal uiteindelijk zal leiden tot nieuwe doelwitten en
behandelingen voor immuungemedieerde ziekten.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

In totaal zullen we 338 muizen (wild-type en knockout) nodig hebben.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

In dierexperiment 1 zullen de muizen ofwel gegaveerd worden met
prucalopride of placebo (1) ofwel gestimuleerd worden met nervus
vagus stimulatie (2) ofwel zullen de muizen een vagotomie ondergaan
(3). De laatste twee groepen zullen hiervoor verdoofd worden. Tijdens
en na de chirurgische procedures zullen de muizen worden gelegd op
een warmtedoek om te kunnen herstellen van de anesthesie. Bovendien
worden tijdens en na de operatie de muizen gecontroleerd om de ernst
van de pijn te evalueren. In dierexperiment 2 voeren we enkel in vitro
experimenten uit. De muizen zullen dus geëuthanseerd om hun weefsel
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

te verkrijgen. In dierexperiment 3 zullen de muizen ook verdoofd
worden voor de transplantatie van neurosferen. Tijdens en na de
chirurgische procedures zullen we de muizen dezelfde (na)zorg krijgen
als uitgelegd in dierexperiment 1. De ernst van het project wordt als
matig ingeschaald.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

We hebben zoveel mogelijk gebruik gemaakt van in vitro technieken
(bvb co-culturen van macrofagen en neuronen) vooraleer we finaal
kijken naar hun interactie in ons muismodel

We hebben een power en sample size berekening gebruikt om het
minimale aantal muizen te berekenen nodig voor deze experimenten.
Hiervoor hebben we ons gebaseerd op vorige experimenten uitgevoerd
in ons labo of op de huidige literatuur. Voor RNA sequencing
experimenten hebben we 6 muizen/groep nodig om statistische
significantie te bereiken (Schurch NJ et al, 2016, RNA). Voor onze in
vitro experimenten hebbben we 6 muizen/groep nodig om significante
verschillen te observeren in pro-en anti-inflammatoire cytokines with
qPCR en om veranderingen te detecteren in de macrofaagpopulaties
gebruik makende van flow cytometrie (effectgrootte=2.2, b=0.9,
alpha=0.05).
Een muis is de meest relevante diersoort om de interactie tussen
macrofaag en enterische neuronen te bestuderen door de grote
aantallen van knock-out muizen in vergelijkingen met andere soorten.
De muizen zullen anesthesie (mix ketamine + xylazine) en analgesie
toegediend krijgen na de operatie. Bovendien worden tijdens en na de
operatie de muizen gecontroleerd om de ernst van de pijn te evalueren.
Minder actieve muizen, met ruw haarkleed of gebogen houding, zullen
worden gezien als muizen in ernstige pijn. In dit geval zullen de muizen
worden geeuthanaseerd. Ook het lichaamsgewicht zal elke dag worden
gecontroleerd. Muizen met gewichtsverlies van meer dan 20% ten
opzichte van het oorspronkelijke gewicht en bloedverlies zullen
geëuthanaseerd worden

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Fysiologische doelwitten van peroxisomaal waterstofperoxide

Looptijd van het project

01/03/2019-28/02/2023

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

peroxisomen, signaaltransductie, oxidatieve stress

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Waterstofperoxide fungeert als een signaalmolecule in talrijke cellulaire
processen, maar kan eveneens schade veroorzaken aan biologische
structuren. Verstoringen in het cellulair waterstoperoxide metabolisme
verhogen het risico op ouderdomsziekten. Peroxisomen zijn
celorganellen die een sleutelfunctie uitoefenen bij de vorming en
afbraak van waterstofperoxide. Er zijn echter geen studies die op
systematische wijze fysiologische doelwitten van peroxisomaal
waterstofperoxide identificeren. Deze studie heeft als doel om zulke
potentiële doelwitten, geïdentificeerd met behulp van een celmodel, te
valideren in weefsels van muizen met een verstoord peroxisomaal
waterstofperoxide metabolisme.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De geplande experimenten hebben als doel om een beter begrip te
krijgen van hoe peroxisomen bijdragen aan waterstofperoxidegemedieerde signaaltransductie in een medisch relevant diermodel,
zowel onder normale als pathologische omstandigheden. Het resultaat
van deze experimenten is als dusdanig van cruciaal belang voor het
inzicht in hoe wijzigingen in peroxisoomfunctie bijdragen aan de initiatie
en progressie van ouderdomsziekten zoals diabetes, dementie en
kanker.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Muizen (aantal: 96).

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

De proefdieren zullen op een leeftijd van 4 weken worden
geëuthanaseerd en vervolgens zullen de lever en de hersenen worden
verwijderd voor verder onderzoek. Tijdens de eerste 4 weken zullen de
genetisch gemodificeerde muizen nauwkeurig worden geobserveerd
omdat zij in uitzonderlijke gevallen milde gezondheidsproblemen
kunnen hebben. Bij meer dan matig ongerief worden de dieren in een
vroeger stadium geëuthanaseerd. De ernst van het project wordt als
licht ingeschat.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De geplande dierexperimenten hebben als doel om sleutelobservaties
die bekomen worden met behulp van een celmodel (= alternatieve
dierloze methode) te verifiëren in een fysiologisch meer relevante
omgeving. Deze stap is noodzakelijk om de gebruikte alternatieve
methode wetenschappelijk te valideren.

De keuze van het aantal dieren is gebaseerd op enerzijds de statistische
randvoorwaarden betreffende de betrouwbaarheidsgrenzen en
anderzijds op het aantal dieren dat toch nog statistisch bruikbare
resultaten garandeert.

De muis is een geschikt proefdier voor het geplande onderzoek omdat
(i) het peroxisomaal metabolisme van dit dier grotendeels overeenkomt
met dat van de mens, (ii) muismodellen met peroxisomale dysfuncties
reeds beschikbaar zijn en (iii) muizen grote nesten produceren en een
korte generatietijd hebben. De dagelijkse controles van de betrokken
muizen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel. Indien de
mate van ongerief hoger is dan vooraf ingeschat, dan wordt de muis
geëuthanaseerd om onnodig lijden te voorkomen.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Testen van een enzymatische cocktail in combinatie met ciprofloxacin
tegen Staphylococcus aureus biofilms

Looptijd van het project

1 augustus 2018- 1 augustus 2020

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Staphylococcus aureus, antibiotica, biofilm,

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

In de natuur leven de meeste micro-organismen zelden als enkele
entiteiten maar overwegend in gemeenschappen, ook wel biofilms
genoemd. Biofilms vormen een ernstige bedreiging binnen
ziekenhuizen, specifiek voor immuungecompromitteerde patiënten,
omdat ze in staat zijn medisch ingebrachte implantaten te infecteren.
Bovendien zijn biofilminfecties moeilijk te behandelen omwille van een
tekort aan anti-biofilm drugs. De bacterie Staphylococcus aureus speelt
een belangrijke rol bij het veroorzaken van ziekenhuis verworven
biofilminfecties. De onderhavige studie test voor het eerst een cocktail
bestaande uit enzymen als potentiele nieuwe drug om biofilminfecties
te bestrijden in combinatie met een reeds bestaand antibioticum.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Het doel van deze studie is om de effectiviteit van deze behandeling na
te gaan in een relevant diermodel. Vervolgens verwachten we deze
resultaten te kunnen vertalen naar een werkelijke behandeling. De
uiteindelijke toepasbaarheid van deze combinatiebehandeling in de
klinische praktijk dient dan nog verder verkend te worden.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

BALB/C muizen n=126

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

De dieren ondergaan een operatie waarbij medische implantaten
onderhuids worden geplaatst. 24 uur na de operatie zijn de dieren reeds
vlot hersteld, bovendien weten we uit vorige studies dat dit type van
infectie zeer lokaal blijft en dat er geen verdere verspreiding is naar de
organen van de dieren. Uiteindelijk worden de dieren na behandeling
opgeofferd om de effectiviteit te kunnen quantificeren. Het project
wordt als ernstig ingeschat.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De potentiele nieuwe combinatie voor behandeling werd reeds getest in
vitro en ex-vivo op geinfecteerde implanten afkomstig uit patienten.
Deze resultaten zijn veelbelovend en vandaar is de volgende stap naar
een dienmodel noodzakelijk gezien de aanwezigheid van een
immuunsysteem niet nagebootst kan worden.

Met behulp van een ontwikkeld infectiemodel in muizen bestuderen we
het effect van deze potentiele nieuwe behandeling op Staphylococcus
aureus biofilm nfecties. We maken gebruik van een luminiscentie
techniek om de effectiviteit van de stof te volgen doorheen de tijd,
waardoor we in 1 zelfde dier tijdens behandeling meteen het effect
kunnen waarnemen in tegenstelling tot post-mortem. Deze aanpassing
van het model reduceert het aantal gebruikte dieren enorm. In het
totaal zullen voor dit project 126 dieren getest worden.
Het model dat we gebruiken werd ontwikkeld in muizen. Gezien de
adaptatie naar de luminescentie techniek, kunnen we in dit type model
het aantal dieren sterk reduceren. Bovendien staat het model toe om
meerdere technische herhalingen per dier te meten. Maatregelen die
ondernomen worden om het ongemak en pijn van het dier te
minimaliseren zijn: plaatsen van dieren op warmtepad tijdens operatie,
oogcreme toedienen tijdens operatie, gebruik van pijnstillende
medicatie na operatie, voorzien van water en voedsel in de kooi na
operatie. De dieren hebben ook watten in hun kooi voor het maken van
nesten.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Het nut van het Lys-graft-p (HEMA) polymeer nanodeeltje in combinatie
met formoterol als medicijnafgiftesysteem bij de behandeling van astma

Looptijd van het project

1-1-2018 tot 31-12-2020

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Lys-graft-p (HEMA) polymeer nanodeeltje, formoterol, astma

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Nanodeeltjes worden veel gebruikt op uiteenlopende gebieden, zoals de
geneeskunde, de industrie, cosmetica, ... vanwege hun verschillende
fysische en chemische eigenschappen. In de afgelopen jaren zijn
polymere dragers van geneesmiddelen een belangrijke piste geworden
in het toedienen van geneesmiddelen. Het is nodig om de positieve of
negatieve effecten te bepalen van deze deeltjes en om de onbekende
bijwerkingen te identificeren. In het kader van het project werd Lysgraft-p (HEMA) polymeer nanodeeltje gesynthetiseerd als
medicijnafgifte-tool voor astma behandeling. In deze studie worden de
potentiële (negatieve) effecten van een polymeer nanodeeltje bepaald
bij astmatische dieren.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De aflevering van formotorol met behulp van de Lys-geënte HEMA zal
mogelijks effectiever zijn (minder medicijn nodig) en kan resulteren in
een lagere toxiciteit (bijwerkingen).

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

64 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

Dieren worden allergisch gemaakt aan ovalbumine, bij een blootstelling
in de long resulteert dit in een astmatische response
(Luchtweghyperreactiviteit). Muizen krijgen lichte anesthesie door
inhalatie van isofluraan tijdens de challenge. Na 24 uur wordt een CTscan genomen en de luchtweghyperreactiviteit gemeten - beide onder
verdoving. Direct na de luchtweg hyperreactiviteitstest en CT-scan,
zullen muizen worden geëuthanaseerd - onder verdoving.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

Er bestaan geen alternatieve modellen voor astma. Muizen werden
reeds eerder gebruikt in dierenmodellen voor astma.

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Een pilootstudie met een klein aantal dieren (10) zal ons in staat stellen
om aan de hand van één experiment (met 6 verschillende groepen)
onze vraag te beantwoorden (proof of principle). Enkel indien dit
experiment succesvol is zullen we eventueel overgaan tot een meer
uitgebreide studie.
Tijdens de CT-scan en de meting van de hyperreactiviteit van de
luchtwegen ontvangen muizen lichte anesthesie door inhalatie van
isofluraan of pentobarbital intraperitoneale injectie om het ongemak te
verminderen. Muizen zullen worden geëuthanaseerd na diepe
anesthesie door gebruik van pentobarbital intraperitoneale injectie.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

In vivo microscopische beeldvorming van de neuronale activiteit in het
enterisch zenuwstelsel voor en na voedselinname

Looptijd van het project

1.5 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

enterische neurocircuits, darm, zenuwstelsel

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

In dit project willen we nagaan hoe het enterisch zenuwstelsel signalen
uit het darmlumen integreert en hoe dit wordt beinvloed voor en na
voedselinname. Omdat zowel cellen als factoren in de bloedbaan een
belangrijke rol spelen, is het dus belangrijk dat we dit in een levende
muis kunnen doen. We zullen daarom een kleine ring in het abdomen
van de muis inbrengen waarlangs (met behulp van geavanceerde
microscopen) op verschillende tijdstippen de veranderingen in de
darmwand kunnen gemeten worden.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Door beter te begrijpen hoe bepaalde voedingsstoffen het enterisch
zenuwstelsel activeren wat op zich leidt tot de activering van
motiliteitspatronen. Hoe de connecties tussen de verschillende
neuronen en de verschillende lagen van neuronen in de darmwand
liggen is amper gekend. We proberen inzicht te krijgen in hoe dit
zenuwstelsel de inhoud van de darm interpreteert. Deze basiskennis kan
helpen om ziektes (overgevoeligheid aan bepaalde voedingsstoffen) en
veranderde opname van nutrienten (in slechte voedingscondities) beter
te begrijpen, maar ook kan bijdragen tot een eventuele oplossing voor
maag en darmklachten die tot nu toe onverklaard bleven.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

20 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

Behalve de operatieve procedure zelf, zijn er weinig negatieve gevolgen
te verwachten voor de dieren. Deze procedure werd geperfectioneerd
door een Nederlandse onderzoeksgroep waar onze mensen de techniek
zijn gaan leren. Mocht er toch een probleem optreden tijdens of na de
procedure dan zullen de muizen snel geeuthanaseerd worden. De ernst
van het project wordt als matig ingeschat.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De werking van een zenuwstelsel is iets erg uniek. Het vergt veel lokale
factoren en moleculen die er voor zorgen dat alle contacten correct tot
ontwikkeling komen. Op dit ogenblik is het niet mogelijk om dit proces
correct te bestuderen in vitro met behulp van een cellijn of artificieel
cultuursysteem net omdat niet alle moleculaire factoren bekend zijn. Er
wordt voor bepaalde oriënterende proeven gebruik gemaakt van cel- en
weefselculturen, waarbij zenuwcellen of weefsels over verschillende
dagen kunnen onderzocht worden.
De onderzoeker en de verantwoordelijke bespreken alle experimenten
vooraleer ze worden uitgevoerd. In dit kortlopend project hebben we
een beperkt aantal dieren voorzien om de operatieve ingreep voor het
inbouwen van een abdominaal venster te implementeren en te
verfijnen. Wij verwachten dat de dieren heel weinig hinder ondervinden
(gebaseerd op de ervaring in Nederlandse onderzoeksgroep). Omwille
van het abdominaal venster kunnen dezelfde dieren in verschillende
microscopie experimenten gebruikt worden wat het aantal gebruikte
dieren beperkt.
Om optimaal gebruik te maken van genetische modificatiestrategieën
zijn muizen de ideale proefdiersoort. Ontwikkeling van het enterisch
zenuwstelsel in lagere diersoorten zoals kip en zebravis loopt al vrij
anders en is niet echt representatief voor wat zich in een zoogdier
afspeelt. De bezenuwing van het darmkanaal van de fruitvlieg is
helemaal verschillend en is wat het enterisch zenuwstelsel betreft enkel
interessant om genetische screens op toe te passen.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

In vivo evaluatie van "homing" en innesteling van genetisch gemerkte
autologe "Blood Outgrowth" Endotheelcellen (BOEC's) in een
varkensmodel voor chronisch ischemische cardiomyopathie

Looptijd van het project

2,5 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

BOEC's, ischemische cardiomyopathie, celgebaseerde therapie,
hartlijden

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Blood Outgrowth Endothelial Cells (BOEC's) vertegenwoordigen een
gemakkelijk toegankelijke cel bron die in vitro leidt tot kolonies van
endotheelcellen met een heterogeen proliferatief potentieel en een
hoog replicatievermogen. Hun capaciteit voor vasculair herstel is
aangetoond in preklinische letselmodellen en heeft van BOEC’s een
veelbelovend biologisch product gemaakt om neovascularisatie bij
ischemische cardiovasculaire aandoeningen te verbeteren wanneer het
intra myocardiaal wordt toegediend. Er is echter weinig bekend over de
lange termijn innesteling, proliferatie en migratie van toegediende
cellen. Om het potentieel van cel gebaseerde therapie ten volle te
benutten, kunnen niet-invasieve beeldvormingstechnieken helpen om
de bovengenoemde vragen aan te pakken.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Een potentiële celgebaseerde therapie voor de behandeling van
patiënten met een ischemische myocardiale aandoeningen

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Varkens, n=10 (inclusief reservedieren)

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het

De varkens worden onder anesthesie gebracht en ondergaan
myocardiale ischemie-reperfusieschade. Deze interventie wordt
beschouwd als ernstig. Zowel tijdens als na de operatie wordt
pijnmedicatie toegediend om de post-operatieve pijn te onderdrukken
en discomfort te verminderen. De dieren worden dagelijks gemonitord
om hun welzijn te garanderen. Na het experiment worden de varkens
op humane wijze geëuthanaseerd.
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uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Ischemische cardiomyopathie is een complexe pathologie waarbij
verschillende weefsels en systemen betrokken zijn. Alternatieve dierloze
methode zijn nog niet zodanig geëvolueerd dat ze deze complexiteit
kunnen weergeven en weerspiegelen. Voorafgaand, werden
verschillende in vitro experimenten uitgevoerd, welke beloftevolle
resultaten opleverden. Om het verdere potentieel van BOEC's in de
behandeling van ischemische cardiomyopathie te onderzoeken, zijn we
genoodzaakt om over te gaan naar in vivo experimenten die de klinische
setting zo goed mogelijk benaderen.
Voor dit piloot-project gebruiken we het minimaal aantal dieren dat
nodig is om het experiment in een eerste fase te testen. Hierbij wordt
rekening gehouden dat 20% van de varkens de procedure niet overleefd
en dat bij 20% varkens het experiment niet aanslaat. Daarom werd
besloten om per groep 3 of in totaal 6 geslaagde dieren te gebruiken.
Zowel de fysiologie van het hart als de pathofysologie van ischemische
cardiomyopatie bij varkens is gelijk aan dat van de mens. Onze
onderzoeksgroep heeft over de jaren expertise opgebouwd in het
varkensmodel voor ischemie-reperfusieschade. Daarom gebruiken we
varkens om het potentieel van BOEC's in de behandeling van
ischemische cardiomyopathie te testen. De dieren worden tijdens de
procedure onder anesthesie gebracht en ontvangen zowel gedurende
als na de operatie pijnmedicatie om discomfort te verminderen.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Het effect van dermale blootstelling aan 3-(Bromomethyl)-2-chloro-4(methylsulfonyl)-benzoic acid (BCMBA) op astma-sensibilisatie en
elicitatie

Looptijd van het project

01/07/2018-01/07/2021

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Dermale blootstelling; BCMBA; Astma

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Beroepsastma is een van de meest voorkomende vormen van
werkgerelateerde longziekten, die verantwoordelijk zijn voor 10-25%
van alle astma-gevallen voor volwassenen. 3- (Bromomethyl) -2-chloor4- (methylsulfonyl) -benzoëzuur (BCMBA) is een tussenproduct dat
wordt gebruikt bij de vervaardiging van een plantbeschermend middel.
BCMBA leidt gemakkelijk tot huidallergie, en is gerapporteerd te zijn
geassocieerd met beroepsastma en contact allergische dermatitis in
eerdere studies. Toenemend bewijs suggereert dat beroepsastma
geassocieerd wordt met blootstelling aan chemicaliën. Verbeterde
kennis over het onderliggende mechanisme is noodzakelijk voor het
voorkomen van het beroepsgevaar.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De verworven kennis over het onderliggende mechanisme en de rol van
benzoëzuren biedt belangrijke informatie om preventie en toekomstige
behandeling voor de beroepsziekte te ontwikkelen. De beschikbaarheid
van een goed muismodel maakt het ook mogelijk om de ernst van
chemische stoffen in de omgeving te valideren. Dit alles samen zal er in
de toekomst toe leiden dat beroepsastma en huidziekte van
werknemers kunnen herkend en voorkomen worden.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Voor deze studie zullen 192 muizen gebruikt worden.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?

De dieren zullen blootgesteld worden aan een niet-irriterende dosis
chemicaliën op de oren in combinatie met blootstelling van chemicaliën
aan de luchtweg. Op basis van eerdere studies wordt slechts een licht
ongemak verwacht voor de dieren. Na het behandelingsproces zullen de
dieren geeuthanaseerd worden om verschillende stalen te verzamelen.
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Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

In eerdere epidemiologische studies of casestudies vertoonden
patiënten, die blootstelling aan de huid of huidallergie tegen
chemicaliën heeft, verminderde luchtwegfunctie. In deze patiënten is
het helaas niet mogelijk om weefsel uit lymfeklieren of long te nemen
om de rol van verschillende celtypes te analyseren bij de ontwikkeling
van astmasymptomen. Via het gebruik van in vitro studies is het ook niet
mogelijk om na te gaan hoe bepaalde cellen zorgen voor de
luchtwegvernauwing na de blootstelling aan bepaalde chemicaliën.
Daarom is het gebruik van een muismodel noodzakelijk.
Op basis van resultaten uit voorgaande studies met muismodellen werd
met behulp van een statistische analyse het minimum aantal dieren
bepaald dat nodig is om significante verschillen te kunnen meten tussen
muizen in controlegroepen en muizen in experimentgroep met
bepaalde chemische blootstelling. Tevens gaan we in elk proefdier
zoveel mogelijk stalen verzamelen, zodat we duplicaat groepen tot een
minimum kunnen herleiden.
Er werd gekozen voor muizen omdat deze moleculair en immunologisch
erg gelijkend zijn op de mens. Daarnaast hebben ze ook een goed
gekarakteriseerd immuunsysteem en genoom. Deze voordelen zorgen
ervoor dat dit een ideaal model is om de immunologische mechanismen
van chemisch geïnduceerd astma te onderzoeken. Het gebruik van
muizen voor astmamodellen leverde in het verleden al belangrijke
informatie op.
Om het ongemak te verminderen zal de niet-irritante dosis worden
bepaald uit de literatuur en pilotstudies. Tijdens de experimenten zullen
de dieren gemonitord worden en bij te veel ongemak verwijderd
worden uit het experiment.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

In vivo studie van publiek goed inhibitoren als een nieuwe
resistentiebestendige antimicrobiële strategie tegen kathetergeassociëerde urineweginfecties veroorzaakt door UPEC

Looptijd van het project

3,5 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Uropathogene Escherichia Coli (UPEC), antibioticumresistentie, publiek
goed inhibitoren, catheter-geassocieerde urineweginfecties (CAUTI's)

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

In dit project willen we nagaan of resistentie optreedt tegen inhibitoren
die de biofilm matrix (EPS) productie van UPEC in CAUTI biofilmen
verminderen. Daarom zullen we eerst in een in vivo CAUTI muismodel
nagaan of EPS een goed doelwit is om CAUTI’s tegen te gaan. Vervolgens
zullen we evalueren of een mutante UPEC stam, die minder EPS
produceert dan de wildtype, in staat is om de wildtype weg te
concurreren. Uiteindelijk zullen we een CAUTI infectie veroorzaakt door
de EPS producerende wildtype behandelen met een EPS inhibitor.
Hiermee willen we, na het reeds geleverde in vitro bewijs, een eerste in
vivo bewijs leveren voor het resistentiebestendige karakter van publiek
goed inhibitoren.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Wanneer dit onderzoeksproject succesvol blijkt, zal dit naast het
aantonen van het concept van resistentiebestendige publiek goed
inhibitoren ook een oplossing opleveren voor één van de belangrijkste
klinische infecties, CAUTI's. Bovendien kan dit onderzoek een doorbraak
betekenen in de zoektocht naar nieuwe antimicrobiële middelen met
minder kans op resistentie-ontwikkeling, wat een grote invloed kan
hebben op de huidige gezondsheidszorg en de behandeling van
allerhande bacteriële infecties. Daarenboven hopen we met dit
onderzoek de interesse van de industrie in de ontwikkeling van
antimicrobiële middelen te hernieuwen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Muizen: C57BL/6, ongeveer 185 dieren

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van

De muizen zullen een milde uropathogene Escherichia coli (UPEC stam
UTI89) infectie ondervinden, waarbij de pijn matig zal zijn. Ook wordt
verwacht dat de ciprofloxacine en EPS inhibitor behandeling slechts
zullen leiden tot matige pijn voor de muizen. De transurethrale
katheterisatie en probe insertie zullen plaatsvinden onder anesthesie
om pijn voor de muizen te verminderen. Op het einde van het
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deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

experiment worden de muizen geeuthanaseerd. De ernst van het
project is matig

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het resistentiebestendig karakter van matrix inhibitoren werd reeds
aangetoond in een alternatief in vitro flow model met katheterstukjes
geïnoculeerd met UPEC bacteriën, waarvan de biofilmvorming
bestudeerd werd in urine-achtig medium. Dit model leverde een eerste
indicatie of verder onderzoek in vivo nuttig is, maar levert onvoldoende
informatie omtrent verschillende factoren die een rol kunnen spelen in
vivo, zoals het immuunsysteem, aanwezige commensale bacteriën die
niet gecultiveerd kunnen worden, evenals andere
gastheercomponenten. Daarom is in vivo validatie in een relevant
klinisch muismodel noodzakelijk om het concept te valideren.
Door statistische berekeningen, onder andere met behulp van de
G*power statistical tool, wordt verzekerd dat het juiste aantal muizen
gebruikt wordt om onze resultaten statistisch te kunnen staven.

In eerder onderzoek (Guiton et al., 2012) is aangetoond dat UPEC
bacteriën in een muismodel voor katheter-geassocieerde
urineweginfecties, infecties gelijkaardig aan een humane infectie
kunnen veroorzaken, waarbij zowel biofilmvorming op de katheter als
IBC (Intracellulaire Bacteriële Communities) vorming optreedt. Voor
katheterisatie gebruiken we een anesthesiemengsel van ketamine en
xylazine opgelost in een steriele zoutoplossing dat intraperitoneaal
geïnjecteerd zal worden. Wanneer verschijnselen van ernstige ziekte
optreden, zal de follow up toenemen tot 2x per dag. Wanneer de
tekenen van ernstige ziekte zich snel opstapelen, zullen de muizen
geëuthanaseerd worden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Optimalisatie van intra-arteriële toediening van stamcellen voor de
behandeling van musculaire dystrofiën.

Looptijd van het project

1/7/2018 - 31/12/2019

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

musculaire dystrophie, stamcellen, intra-arteriële injectie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Spierdystrofiën zijn een groep van spieraandoeningen waarvoor geen
genezing bestaat. Hier kunnen stamcellen de oplossing bieden, vermits
deze de spier kunnen regenereren. Recent werd door onderzoeksgroep
een stamcel type beschreven dat bekomen kan worden via pluripotente
stamcellen. Hierbij werd al aangetoond dat, in vitro, deze cellen de
potentie hebben om zowel spier- als hartcellen te vormen. Om een
beter idee te krijgen over het potentieel van deze cellen, moeten deze
getest worden in een in vivo setting. Aangezien een systemische
toediening wordt gebruikt in de kliniek, zullen we in dit project de intraarteriële toedieningswijze van de cellen optimaliseren om zo de in vivo
testen in een klinisch relevante manier te kunnen uitvoeren.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Initieel werden alle in vivo cel experimenten binnen ons labo gedaan via
intra-musculaire injecties. Hoewel dit een globaal idee geeft over de
celoverleving en -integratie in de spier, is deze toedieningswijze niet
representatief voor de klinische situatie. Bij voorkeur gaat men in
patiënten namelijk voor een systemische toediening. Hiervoor willen
we deze cellen injecteren in de femorale arterie. Deze toedieningswijze
leunt het meest aan bij de methode die gebruikt wordt in patiënten en
geeft ons dus een beter idee over de capaciteit om deze cellen te
gebruiken in een klinische setting.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Wild-type en genetisch gemodificeerde muizen. In totaal zullen 44
dieren gebruikt worden.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?

Negatieve gevolgen zullen miniem zijn. De dieren zullen een
oppervlakkige operatie ondergaan onder volledige narcose om de cellen
toe te dienen. Nadien zal de algemene conditie van de muizen
nauwlettend in de gaten gehouden worden. Pijnstilling zal toegediend
worden wanneer ongemak vastgesteld wordt. Na maximum twee
weken, zullen de dieren geëuthanaseerd worden.
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Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Initieel werd de myogene capaciteit van deze cellen nagegaan in vitro,
vooraleer over te gaan naar in vivo experimenten. Verder werden
chirurgische ingrepene eerst geoefend zonder het gebruik van dieren.
Het is echter noodzakelijk om te testen of de cellen bijdragen tot de
spierregeneratie vooraleer progressie naar een klinische setting mogelijk
is.

Voor dit project werd een collaboratie aangegaan met een lab dat reeds
ervaring heeft in het optimaliseren van deze techniek. Met hen werd
besproken welke condities noodzakelijk waren en hoeveel dieren hier
gewoonlijk voor gebruikt worden.

Aangezien het van belang is om te zien of de cellen kunnen migreren uit
de bloedbaan en integreren in de spier, is het noodzakelijk om een
diersoort te gebruiken met een anatomische opbouw van de spier die
aanleunt bij de mens. Verder is de muis gekozen vermits we een model
nodig hadden dat immunodeficient is en het fenotype van musculaire
dystrofie heeft. Dit is enkel mogelijk in een muismodel dat hier in ons
labo beschikbaar is.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Interferentie met verdedigingsreacties in pathogene gemeenschappen
op de gastheer interfase: Een modelleringsbenadering naar een
geïntegreerde strategie voor de bestrijding van Salmonella bij kippen

Looptijd van het project

01/10/2018-30/09/2022

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Salmonella, kippen, geïntegreerde controle strategie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Met dit project willen we begrijpen hoe salmonella infectie in kippen
zowel het immuunsysteem van de gastheer als de bacteriën die normaal
in de darmen van de kip terug te vinden zijn uitbuit om de darm te
koloniseren. M.a.w. we willen begrijpen hoe salmonella voet aan de
grond krijgt in de darm en andere bacteriën die normale darmbewoners
zijn kan verdringen. Salmonella is niet zo zeer een probleem voor de kip
maar wel voor de veiligheid van de voedselketen. Met salmonella
geïnfecteerde kippen kunnen via vlees of eieren mensen besmetten met
salmonella.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Als we het proces van kolonisatie of verdringen van de natuurlijke
darmflora door salmonella begrijpen kunnen we hierop inspelen om dit
te verstoren ten voordelen van de goede bacteriën in de darm. Ook
inzichten in hoe salmonella het immuunsysteem manipuleert voor eigen
voordelen kan tegen salmonella worden gebruikt. Op deze manier
kunnen er mogelijks alternatieve geneesmiddelen ontwikkeld worden
ter vervanging of ondersteuning van antibiotica.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Kip, 800 vertrekkend van bevruchte eieren

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

We manipuleren het microbiome (de goede bacteriën van de kip) wat
mogelijks dysbiose (onevenwicht in de darm) tot gevolg kan hebben met
diarree als gevolg. Ook infecteren we kippen met salmonella. Hoewel de
kip niet ernstig ziek wordt van salmonella zoals mensen zal deze infectie
toch een graad van ongemak met zich meebrengen (lusteloosheid,
diarree). Alle dieren worden geëuthanaseerd. De ernst van het project
wordt als matig ingeschat.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Initieel gerbuiken we een aantal modellen die zowel gebruik maken van
celculturen als van organen en weefsels die worden gerecupereerd van
dieren die voor andere proeven werden gebruikt. Maar om onze
bevindingen finaal te toetsen is het noodzakelijk om deze proefen ook in
de kip te verifiëren.

Gebaseerd op bevindingen gerapporteerd in de wetenschappelijke
literatuur hebben ingeschat dat 5 dieren per groep een miminum aantal
dieren is. Daarnaast zullen enkel probiotica en fytochemicaliën worden
getest die als gunstig werden beoordeeld tijdens in vitro laboratorium
proeven.
De finale toepassing van onze bevindingen is bij de kip. Vandaar dat dit
het meest geschikte diermodel is om de bevindingen gedaan in het
laboratorium te toetsen op het niveau van het dier.
Kippen worden tweemaal daags geobserveerd en indien de humane
eindpunten worden bereikt zullen deze dieren worden geëuthanaseerd.
Verder worden de kippen regelmatig van hoopjes houtkrullen voorzien
zodat ze hun natuurlijk scharrelgedrag kunnen ontplooien.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Ontwikkeling van een rat model voor endometriose gebruik makend van
een menstruerende rat model

Looptijd van het project

juni 2018-juni 2023

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

endometriose; rat model; menstruatie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Endometriose is een chronische ziekte die gekenmerkt wordt door
infertiliteit en/of chronische pijn. Preliminaire data wijst op een rol van
het ionenkanaal TRPM3 in deze pijnervaring. Hoewel er onder clinici nog
geen akkoord is over het ontstaan van de ziekte, wordt doorgaans wel
de theorie van Sampson aanvaard: door retrograde menstruatie komen
er cellen in de buikholte die daar aanhechten. Deze ziekte en het
pijngedrag worden doorgaans onderzocht in muismodellen, waarin op
synthetische manier een menstruatie wordt opgewekt (aangezien deze
dieren niet menstrueren). Het menstruerende weefsel wordt dan
ingespoten bij andere dieren om zo endometriose te induceren. In
samenwerking met CD3 (KULeuven spinoff) is er een blokker voor
TRPM3 ontworpen. Deze zouden wij graag in de toekomst testen in
ratten, aangezien de compound daar het stabielste is. Aangezien er
echter nog geen endometriose rat model is waarbij er gebruikt wordt
gemaakt van het menstruating rat model, wensen wij dit op te starten.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Chronische pijn in endometriose limiteert de levenskwaliteit van
patiënten enorm. Door de rol van TRPM3 in endometriosegeassocieerde pijn aan te tonen, kan TRPM3 als therapeutisch doel
gebruikt worden in de behandeling van chronische pijn. Verder kan het
leiden tot meer inzichten in de pathofysiologie van de ziekte en de
etiologie.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

229 wildtype Sprague Dawley ratten

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke

Inschatting van de ernst van het proefdierexperiment: Matig. De
proefdieren met endometriose zullen milde pijn lijden gedurende 14
dagen omwille van de geïnduceerde pathologie en chirurgische
ingrepen. Na het proefdierexperiment worden alle dieren
geëuthanaseerd.
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of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Gedragsstudies naar chronische pijn kunnen niet bestudeerd worden in
vitro of in lagere proefdiersoorten. Aangezien endometriose enkel
voorkomt in zoogdieren met een menstruele cyclus, zouden primaten
een logische keuze zijn. Om het gebruik van primaten te vervangen,
kiezen we voor ratten waarbij we een artificiële cyclus opwekken door
middel van hormoon injecties.

Door gebruik te maken van een aangepast menstruating rat model
zullen beide uteriene hoornen gedecidualiseerd worden. Dit laat ons toe
om weefsel van één donor proefdier in te planten bij minstens twee
recipiënte proefdieren. Verder vragen wij voldoende dieren om onze
technieken op te oefenen zodat de experimenten op de proefdieren
gebeuren door ervaren medewerkers. Dit leidt tot een verminderd
lijden van de proefdieren en een verminderd aantal proefdieren.
De literatuur over endometriose-modellen toont dat muizen en ratten
vaak verkozen worden boven primaten, omwille van de
hanteerbaarheid, snelle cyclus en genetische mogelijkheden. Aangezien
de TRPM3 blokker (die onze onderzoeksgroep in de toekomst wil
onderzoeken) het stabielste is in ratten, wensen we een endometriose
rat model op te starten, die in de toekomst gebruikt kan worden om de
blokker te testen. Het beoogde model vraagt zeer weinig interventies,
die ook weinig negatieve effecten mee brengen voor het dier (zoals
aangetoond in het menstruating mouse model van Greaves et al 2014).

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Interactie tussen het tijdstip van uitkomen, vroeg of laat beschikken
over voeder en lichaamsgewicht, orgaangewicht, fysiologie en
aangeboren immuunsysteem ontwikkeling.

Looptijd van het project

01/08/2018 - 31/12/2018

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Kip, aangeboren immuunsysteem, tijdstip van uitkomen, vroege/late
voeding

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Met dit project gaan we na wat het effect is van tijdstip van uitkippen in
combinatie met vroege of late beschikbaarheid van voeding op de
ontwikkeling van het aangeboren immuunsysteem en het lichaam van
kippen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Als we begrijpen hoe kuikens een hogere weerstand ontwikkelen tegen
ziekten en betere lichamelijke ontwikkeling doormaken dan kan dit
mogelijk leiden tot beter welzijn van onze vleeskippen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Kip 500 (vertrekkend van broedeieren)

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Kuikens worden humaan gedood en vervolgens ontleed om stalen te
nemen voor verdere analyses. De ersnt van het project wordt als licht
ingeschat.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Omdat we het effect van tijdstip van uitkomen en beschikbaarheid van
voeding op het kuiken willen bestuderen nadat dit uit het ei is gekomen,
zijn we genoodzaakt onze studie op kuikens uit te voeren.

Door zoveel mogelijk weefsels van elk kuiken te nemen en deze te
bewaren zorgen we ervoor dat ook achteraf verschillende analyses
en/of herhalingen van bepaalde analyses op dezelfde dieren kunnen
worden uitgevoerd.

Vermits de diersoort waarop we onze bevindingen willen toepassen de
kip is werd deze diersoort ook gekozen als diermodel. Door te zorgen
dat proefnemers voldoende getraind zijn in het humaan doden van
kuikens zorgen we ervoor dat het ongemak voor het kuiken tot een
minimum beperkt blijft.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Inspanningscapaciteit met linker ventriculair assist device

Looptijd van het project

4 jaar, beginnende van 01/10/2018.

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Inspanningscapaciteit, assist device, hartfalen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Inspanningscapaciteit bij patiënten met een LVAD is maar 50% van de
normale waarde. De redenen hiervoor zijn onbekend. De
patiëntenpopulatie is zeer heterogeen. Met een gestandardiseerd
dierenmodel hopen we de redenen voor de verminderde
inspanningscapaciteit beter in kaart te kunnen brengen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Met de studie hopen we de redenen voor de verminderde
inspanningscapaciteit te kunnen duiden en zo ook aanknopingspunten
te hebben voor optimalisatie van deze factoren in de klinische praktijk.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Schapen. 15 schapen.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De dieren moeten algemene anesthesie ondergaan voor het induceren
van een myocard infarct en implantatie van het assist device. De dieren
zullen een inspanningstest ondergaan met tegelijk toediening van
medicaties om verschillende graden van hartfalen na te bootsen.
De impact van het induceren van infarct en implanteren van een pomp
is ernstig. De impact van de inspannintest en medicatietoediening is
licht. Na het uitvoeren van de proeven worden de dieren
geëuthanaseerd omdat het niet mogelijk is om de pomp te explanteren
en het dier in leven te houden.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

Kleine proefdieren (muizen, ratten, …) kunnen niet gebruikt worden
omdat ze geen LVAD implantatie kunnen ondergaan.

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

Inspanningscapaciteit is zeer complex en de huidige computermodellen
zijn te eenvoudig om accurate voorspellingen te doen over de
veranderingen na LVAD implantatie.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

We gebruiken 6 tot 9 dieren per groep, we geloven dat dit het minimum
aantal is om betrouwbare resultaten te hebben. Gelijkaardige studies
zijn nog niet uitgevoerd dus is het onmogelijk in te schatten wat de
resultaten zullen zijn. De schapen zullen niet allemaal op het zelfde
moment een pomp krijgen maar consecutief. Na elk dier worden de
resultaten geëvalueerd. Als na een lager aantal dieren de data zeer
consistent zijn zullen niet meer dieren geincludeerd worden.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Confer supra, schapen zijn fysisch groot genoeg voor een pompimplantatie en onze groep heeft met dit dier de meeste ervaring.
Schapen kunnen een inspanningstest ondergaan, ze zijn in andere
studies van inspanningscapaciteit al gebruikt (zonder LVAD dan) met
gunstig resultaat.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Het gebruik van het diabete streptozotocin (STZ)-geïnduceerde rat
model om het effect van verschillende pharmacologische stoffen te
onderzoeken.

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

diabetische retinopathie - lekkage - inflammatie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Retinale aandoeningen zijn veel voorkomend en belangrijkste oorzaken
van blindheid in de wereld. De huidige behandelingen zijn vaak
geassocieerd met neveneffecten. Dit project zal focussen op het testen
van nieuwe molecules om de klinische uitkomst van verschillende
retinale aandoeningen te verbeteren.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Op basis van de resultaten die in deze studie verzameld worden, zal
uiteindelijk de optimale toedieningsvorm van de inhibitor gekozen
worden. Deze zal daarna uitgetest worden in klinische studies bij
mensen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Rat -1200

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Alle ingrepen gebeuren onder volledige en plaatselijke verdoving van
het oog. De postoperatieve pijn na de ingrepen is minimaal en beperkt
maximaal tot 1 dag na de ingreep. De ratten zullen om de 2 dagen
onderzocht worden, of meer frequent in geval van pijn, discomfort of
ziekte. De pijn in onze experimenten is licht tot matig. Indien de ratten
toch te veel pijn zouden lijden, ondanks pijnmedicatie, zal euthanasie
uitgevoerd worden.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Verschillende celtypes kunnen in cultuur gebracht worden, maar in vitro
studies kunnen ons niets vertellen over de complexe structuren,
verbindingen en interacties die plaatsvinden in het visuele systeem. Om
meer inzicht te verkrijgen in oogziekten waarbij complexe interacties
van het visuele systeem een rol spelen, is enkel onderzoek bij
proefdiermodellen mogelijk.

Per experiment wordt de steekproefgrootte berekend die het minimum
aantal dieren aangeeft om significante verschillen te zien. Hierbij wordt
de variatie die in dit soort studies voorkomt, in rekening gebracht.
Bovendien is het noodzakelijk om het experiment ten minste 2x te
herhalen.
Rat is één van de meest gebruikte dieren voor de studie om efficientie
van compounds na te kijken in de context van diabetische retinopathie.
De diermodellen worden uitgebreid besproken in de literatuur,
beschikken over een goede karakterisatie/validatie en kunnen gebruikt
worden als ondersteunend materiaal bij het indienen van een dossier bij
de regulatorische autoriteiten. De dieren worden volgens de algemeen
geldende regels verdoofd en geëuthanaseerd door getraind personeel.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Het effect van wild microbioom op het immuunsysteem van
laboratoriummuizen

Looptijd van het project

1 juli 2018 - 31 december 2021

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Lymfocyten, regulatoire T cellen, microbioom

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Labo-muizen leven in specifiek-pathogeen-vrij (SPF) faciliteiten. Het
immuunsysteem van deze muizen kan hierdoor anders beïnvloed
worden in vergelijking met wilde knaagdieren. Om het effect van wilde
microbiota op het immuunsysteem in labo-muizen te onderzoeken,
zullen we gebruik maken van het immuunfenotyperingsplatform
gevestigd in ons labo. Aan de hand van dit platform zullen we de
verschillende subtypes van regulatoire T cellen (Treg) in weefsels
afkomstig van germ-free en SPF Thy1.1/Foxp3/Ly5.1 muizen
onderzoeken. Deze data zullen we vergelijken met SPF muizen die 'vuil'
gemaakt werden door co-housing van 6 weken met ‘pet store’ muizen
met als doel een beter inzicht te krijgen in het effect van wilde
microbiota op het immuunsysteem.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Het doel van deze studie is om het effect van wilde microbiota op het
immuunsysteem van laboratoriummuizen te bestuderen. De data uit
deze studie kan het belang van het herstellen van de fysiologische
microbiële blootstelling in laboratoriummuizen aantonen en zo de
ontwikkeling van muismodellen voor het onderzoeken van humane
ziekten verbeteren

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Muizen, 72

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?

Muizen zullen ten minste dagelijks (of indien nodig frequenter)
onderzocht worden op tekenen van pijn en stress. Echter verwachten
we geen tekens van stress of ongemak, aangezien geen chirurgische
ingrepen of behandelingen verricht worden in dit project. Muizen
worden geëuthanaseerd voor verdere in vitro analyse. De ernst van het
project wordt als licht ingeschat.
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Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De immuunrespons tegen pathogene en opportunistische elementen
van microbiota is zeer complex en vindt plaats in een multicellulaire
context waarbij er een in vivo wisselwerking tussen verschillende
celtypes plaatsvindt. Het effect van microbiota en blootstelling van
pathogenen aan het immuunsysteem kan daarom niet nagebootst
worden in vitro.

Om statistische significantie te bepalen voor biologische verschillen zijn
er minimaal muizen per groep nodig, wat door een poweranalyse
berekend werd. De grootte van de groepen waarborgt een zinvolle
analyse.

Het muismodel is een snel en goed te analyseren model. De data die
voortvloeit uit deze studie kan het belang aantonen van het herstellen
van de fysiologische microbiële blootstelling in laboratorium muizen en
kan leiden tot het verbeteren van muismodellen voor humane ziektes
Muizen zullen dagelijks onderzocht worden op tekenen van ongemak.
Indien de muizen tekenen van pijn, discomfort of ziekte vertonen zullen
zij frequenter onderzocht worden. Aangezien deze muizen geen
chirurgische ingreep of behandeling ondergaan, verwachten we echter
dat deze muizen geen of weinig tekenen van pijn en stress zullen
vertonen.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Bepaling van de farmacokinetiek van ferroptosis induceerders in vivo

Looptijd van het project

6 maanden

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

celdood inductie, huidkanker, muismodel

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Basisonderzoek in cellijnen heeft aangetoond dat kankercellen gedood
kunnen worden door ze gevoelig te maken voor de oxidatie van vetten
in combinatie met zogenaamde ferroptosis induceerders. Het is niet
geweten hoe effectief dergelijke behandeling is in patiënten. Daarom
willen we testen in muizen of de voorgestelde behandeling ook effectief
is in echte tumoren.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Met dit project bekomen we preklinische bewijzen of de voorgestelde
behandeling kan werken als een nieuwe vorm van kankertherapie. Deze
nieuwe therapie biedt potentieel om de overlevingskansen en
levenskwaliteit van kankerpatiënten met gemetastaseerde tumoren te
verbeteren.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

40 muizen(C57BL/6J)

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De kankercellen worden onderhuids geïnjecteerd bij de muizen. Deze
cellen metastaseren niet en hebben geen invloed op de normale
werking van de organen. De verwachte graad van lijden is licht en de
muizen krijgen op een niet-invasieve manier 2 maal per week
medicijnen toegediend. Er is geen chirurgie vereist en op het einde van
de behandeling worden de muizen geëuthanaseerd, waarna biopties
genomen worden van de tumor en de huid.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

Vanwege de complexiteit van weefsels en organen kunnen concepten
als biologische beschikbaarheid niet getest worden met in vitro proeven.

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

We gebruiken het kleinste aantal muizen dat noodzakelijk is om
statistisch significante resultaten te bekomen.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Black 6 muizen zijn een van de beste modellen voor het evalueren van
tumorgroei, waaronder melanoma tumoren. Tijd wordt gespaard door
de snelle groei van de tumoren in deze muizen. Om het welzijn van de
dieren te garanderen worden deze dagelijks gecontroleerd en de
bevindingen worden gedocumenteerd en opgevolgd. Het
lichaamsgewicht zal regelmatig gewogen worden. Voor muizen die
ernstig lijden zouden vertonen zal het experiment vroegtijdig beëindigd
worden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Het effect van koolhydraten op het immunometabolisme in een
muismodel voor dieet-geïnduceerde obesitas.

Looptijd van het project

13/06/2018 – 12/06/2023

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

obesitas, immunologie, suikers, metabolisme, darmflora

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het is aangetoond dat een westers dieet, hoog in vet- en suikergehalte,
een chronische en systemische ontsteking kan veroorzaken. Welke
macronutrient, vet of suiker, de belangrijkste rol speelt in dit proces is
echter nog niet geweten. Een eerdere studie, uitgevoerd in ons lab,
toonde aan dat muizen die een dieet heel hoog in suiker kregen veel
minder ontsteking in hun vetweefsel en een beter metabool profile
hadden in vergelijking met muizen die een westers dieet kregen. Omdat
in deze pilootstudie maar 1 type koolhydraat (sucrose) is gebruikt, willen
we nu het effect van verschillende types koolhydraten (sucrose,
fructose, zetmeel) onderzoeken. Om de effecten met elkaar te kunnen
vergelijken worden het vet- en proteïnegehalte in de verschillende
diëten constant gehouden.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De resultaten die voortvloeien uit dit project kunnen aanleiding geven
tot de ontwikkeling van nieuwe gezondheidsmodellen en de productie
van gezondere voedingsmiddelen door de voedingsindustrie. Bovendien
is dit project een eerste stap om een einde te brengen aan de eindeloze
discussie over de ideale macronutriënt-samenstelling.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

In dit project worden 10 weken oude, mannelijke C57BL/6JRj muizen
gebruikt. Het totaal aantal dieren is bij benadering 295.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?

De verwachte negatieve effecten zijn de effecten die de verschillende
diëten op het lichaam hebben, het lijden van de dieren door
bloedafname onder verdoving en de herhaaldelijke suikermeting tijdens
een insulin-resistentie detectietest zonder verdoving. Daarom schatten
we de verwachtte graad van ernst op matig. De dieren worden aan het
einde van de studie verdoofd om een bloedafname te kunnen doen en
daarna worden ze geëuthanaseerd.
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Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Om de genetische- en omgevingsfactoren van obesitas te kunnen
achterhalen gebruiken we dierenmodellen omdat deze modellen ons
toelaten om manipulaties te doen die technisch of ethisch niet
verantwoord zijn bij mensen.

In dit project gebruiken we een sample size die berekend is aan de hand
van de pilootstudie van project P031/2017. Om voldoende power te
hebben, rekening houdend met de mogelijkheid van het uitvallen van
dieren (vanwege comorbiditeiten of vechten) en omdat we nog niet
weten hoe uitgesproken de verschillen geïnduceerd door verschillende
types koolhydraten zijn, hebben we onze sample size berekend op 10
muizen per groep, zoals in de pilootstudie van P031/2017.
De genen die een belangrijke rol spelen in obesitas bij mensen, zijn ook
de belangrijkste genetische factoren voor obesitas in dit muismodel.
Bovendien is dit het meest gebruikte muismodel om dieet-geïnduceerde
obesitas te onderzoeken. Daarom is dit muismodel zeer geschikt om het
effect van de verschillende diëten te onderzoeken. Om ongemak tijdens
beeldvorming te verminderen wordt deze procedure uitgevoerd op 37°C
en ontwaken de dieren in een kooi met een warmtelamp. Om ongemak
te verminderen tijdens de insulin-resistentie testen (ITT/GTT) worden de
dieren in de kooi gehouden. Om ongemak te voorkomen tijdens de
indirecte calorimetrie krijgen de muizen 9 dagen de tijd om zich aan te
passen aan de nieuwe omgeving. Tijdens de ganse experimentele
periode worden het lichaamsgewicht en de voedselinname wekelijks
gemeten en het algemene welzijn van de dieren dagelijks nagekeken.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Actiemechanismen van XPO1 als potentieel therapeutisch target voor
prostaatkanker.

Looptijd van het project

01/01/2018-31/08/2021

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

prostaatkanker, exportin1 (XPO1), KPT-8602, xenograften

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Dit project is gebaseerd op een matched case-control cohort van
patiënten met high-risk prostaatkanker, die behandeld werden met een
radicale prostatectomie. Hiervan ontwikkelden een deel van de
patiënten metastasen en een ander deel niet, ondanks langdurige
opvolging. In de metastase-vrije cohort waren de expressielevels van
exportin1 (XPO1) verlaagd. XPO1 is een van de voornaamste nucleaire
exporters en verantwoordelijk voor het transport van > 230 proteïnen
van de kern naar het cytoplasma. Onder zijn cargo bevinden zich
verschillende tumor suppressoren en oncogenen, waardoor XPO1 in
verband gebracht wordt met de verschillende cancer hallmarks
(Hanahan and Weinberg, 2000). In dit project willen we de effecten van
veranderingen in XPO1 expressielevels nagaan op het proliferatief en
metastatisch potentieel in de in vivo setting. We willen de gevolgen van
knock-out en overexpressie van XPO1 in detail onderzoeken in naakte
muizen en zullen hiervoor gebruik maken van PC3_Fluc prostaatkanker
cellen, die constitutief luciferase tot expressie brengen. Tot slot zullen
we de effecten van KPT-8602, een selectieve XPO1-inhibitor, in deze
setting testen. We zullen nagaan of de behandeling van de beide
xenograft modellen resulteert in een verminderde tumorgroei en
ontwikkeling van metastase en welke dosis leidt tot maximale inhibitie
met minimale nevenwerkingen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Door het effect van XPO1 expressie op high risk prostaatkankercellen te
bestuderen in een xenograft model kan een betere interpretatie van het
in vivo effect gemaakt worden. Deze procedure vertoont veel
gelijkenissen met het ziekteverloop in de patiënten (aanwezigheid van
stroma, veranderingen in angiogenese, enzovoort). Op deze manier
creëren we een goede setting om nieuwe prognostiche en zelfs
therapeutische targets te vinden die in de toekomst kunnen helpen met
het identificeren van lethale prostaatkanker.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij

Athymische nude muizen (98 muizen in totaal)
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benadering het aantal van deze
dieren?
In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Het project wordt al ernstig ingeschat aangezien de muizen worden
geopereerd en subcutane/intraveneuze injecties krijgen met
tumorcellen, alsook behandeld kunnen worden met de compound (KPT8602) via intraperitoneale injecties. Tumorgroei van deze xenograften
kan een impact hebben op de levenskwaliteit en mobiliteit van de
muizen. De geïnjecteerde tumoren zullen maximaal voor 14 weken
groeien (traag groeiende tumor). Hierna worden de tumoren geïsoleerd
onder algemene verdoving, waarna de muizen onmiddellijk
geëuthanaseerd worden.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.
Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

We hebben ondertussen al een uitgebreide moleculaire analyse gedaan
met behulp van prostaatkankercellen die TET tot expressie brengen
(transcriptomics, proteomics en functionele experimenten). Dit
muismodel zal een grote hulp zijn voor de studie op de rol van TET en
hydroxymethylatie waarbij dit model veel meer gelijkenissen heeft met
humane prostaatkanker dan in vitro settings. Hierdoor zijn deze
xenograften noodzakelijk om onze hypothesis gebaseerd op in vitro
werk te kunnen bevestigen.
We hebben een power analyse gedaan om het aantal muizen die we
nodig hebben voor ons experiment te kunnen schatten. We willen
namelijk een verschil zien in tumorgroei tussen xenograften in de
verschillende condities (XPO1 knockout vs wildtype; XPO1 overexpressie
vs. wild type; behandeling met KPT-8602 vs. placebo). Indien we geen
verschil zien tussen beide groepen wanneer we het geschatte aantal
muizen hebben bereikt, zullen we het experiment stopzetten. Wanneer
de verschillen al statistisch significant zijn met een kleiner aantal muizen
dan initieel geschat dan zullen we niet meer muizen gebruiken dan
noodzakelijk.
Voor xenograftexperimenten is de naaktmuis een uitstekend model.
Aangezien deze muizen ernstig immunodeficiënt zijn zullen ze geen
afstotingsreactie vertonen tegen de geïnjecteerde cellen. Afhankelijk
van het aantal geïnjecteerde cellen zal de tumor zich gedurende 8-10
weken ontwikkelen waardoor het effect van XPO1 expressie
geëvalueerd kan worden met dit muismodel. Isofluraan zal gebruikt
worden voor de algemene verdoving. Als een alternatief voor deze
verdoving kan ook ketamine in combinatie met xylazine toegediend
worden. Om het ongemak zo klein mogelijk te houden zal buprenorfine
of pentazocine toegediend worden na de operatie. Een lokale
verdovende crème (EMLA) zal gebruikt worden om zo weinig ongemak
te veroorzaken bij bloedafnames in de staart. De dieren zullen dagelijks
onderzocht worden. Indien buitensporig gewichtsverlies (>15%),
tumorgroei (>10%), infecties, wondinfecties of enige andere tekens van
ongemak of afwijkend gedrag vastgesteld worden zullen de muizen
onmiddellijk verwijderd worden van het experiment. Uiteindelijk zullen
de muizen geëuthanaseerd worden.
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Titel van het project

Genomische analyse van gelokaliseerde prostaatkanker identificeert
AZIN1 als 'driver' voor metastatische progressie

Looptijd van het project

01/01/2018-31/08/2021

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

prostaatkanker, antizyme inhibitor 1 (AZIN1), metastasis, xenograften

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Dit project is gebaseerd op een matched case-control cohort van
patiënten met high-risk prostaatkanker, die behandeld werden met een
radicale prostatectomie. Hiervan ontwikkelden een deel van de
patiënten metastasen en een ander deel niet, ondanks langdurige
opvolging. In de cohort die metastasen ontwikkelde, waren de
expressielevels van antizyme inhibitor 1 (AZIN1) verhoogd. AZIN1 is een
belangrijk component in de polyamine biosynthese, waarbij het
antizymes inhibeert en de levels van Ornithine decarboxylase (ODC)
doet toenemen, hetgeen resulteert in een hogere concentratie
polyamines in de cel. Polyamines zijn kleine organische polycationische
alkylamines, essentieel voor normale celontwikkeling en -overleving.
Een toename van polyamines (en dus ook van AZIN1) is gelinkt aan
kankerontwikkeling. Onze hypothese betreft dat AZIN1 overexpressie
resulteert in hogere polyamine levels waardoor kankercellen kunnen
floreren, hetgeen resulteert in een toename van proliferatieve en
migratoire eigenschappen in de in vivo setting. We willen de gevolgen
van knock-down en overexpressie van AZIN1 in detail onderzoeken in
naakte muizen en zullen hiervoor gebruik maken van PC3_Luc
prostaatkanker cellen, die constitutief luciferase tot expressie brengen.
PC3_luc stabiele cellijnen zullen gegeneerd worden met AZIN1 knockdown en AZIN1 overexpressie en na subcutane of intraveneuze injectie
zal het effect nagegaan worden op proliferatie en metastatisch
potentieel respectievelijk.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Door het effect van AZIN1 expressie op high risk prostaatkankercellen te
bestuderen in een xenograft model kan een betere interpretatie van het
in vivo effect gemaakt worden. Deze procedure vertoont veel
gelijkenissen met het ziekteverloop in de patiënten (aanwezigheid van
stroma, veranderingen in angiogenese, enzovoort). Op deze manier
creëren we een goede setting om nieuwe prognostiche en zelfs
therapeutische targets te vinden die in de toekomst kunnen helpen met
het identificeren van lethale prostaatkanker.
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Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Athymische nude muizen (56 muizen in totaal)

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Het project wordt als ernstig ingeschat aangezien de muizen worden
geopereerd en subcutane/intraveneuze injecties krijgen met
tumorcellen. Tumorgroei van deze xenograften kan een impact hebben
op de levenskwaliteit en mobiliteit van de muizen. De geïnjecteerde
tumoren zullen maximaal voor 14 weken groeien (traag groeiende
tumor). Hierna worden de tumoren geïsoleerd onder algemene
verdoving, waarna de muizen onmiddellijk geëuthanaseerd worden.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.
Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

We hebben ondertussen al een uitgebreide moleculaire analyse gedaan
met behulp van prostaatkankercellen die AZIN1 tot expressie brengen
(transcriptomics, proteomics en functionele experimenten). Dit
muismodel zal een grote hulp zijn voor de studie op de rol van AZIN1 en
hydroxymethylatie waarbij dit model veel meer gelijkenissen heeft met
humane prostaatkanker dan in vitro settings. Hierdoor zijn deze
xenograften noodzakelijk om onze hypothesis gebaseerd op in vitro
werk te kunnen bevestigen.
We hebben een power analyse gedaan om het aantal muizen die we
nodig hebben voor ons experiment te kunnen schatten. We willen
namelijk een verschil zien in tumorgroei tussen xenograften in de
verschillende condities (AZIN1 knockout vs wildtype; AZIN1
overexpressie vs. wild type). Indien we geen verschil zien tussen beide
groepen wanneer we het geschatte aantal muizen hebben bereikt,
zullen we het experiment stopzetten. Wanneer de verschillen al
statistisch significant zijn met een kleiner aantal muizen dan initieel
geschat dan zullen we niet meer muizen gebruiken dan noodzakelijk.
Voor xenograftexperimenten is de naaktmuis een uitstekend model.
Aangezien deze muizen ernstig immunodeficiënt zijn zullen ze geen
afstotingsreactie vertonen tegen de geïnjecteerde cellen. Afhankelijk
van het aantal geïnjecteerde cellen zal de tumor zich gedurende 8-10
weken ontwikkelen waardoor het effect van XPO1 expressie
geëvalueerd kan worden met dit muismodel. Isofluraan zal gebruikt
worden voor de algemene verdoving. Als een alternatief voor deze
verdoving kan ook ketamine in combinatie met xylazine toegediend
worden. Om het ongemak zo klein mogelijk te houden zal buprenorfine
of pentazocine toegediend worden na de operatie. Een lokale
verdovende crème (EMLA) zal gebruikt worden om zo weinig ongemak
te veroorzaken bij bloedafnames in de staart. De dieren zullen dagelijks
onderzocht worden. Indien buitensporig gewichtsverlies (>15%),
tumorgroei (>10%), infecties, wondinfecties of enige andere tekens van
ongemak of afwijkend gedrag vastgesteld worden zullen de muizen
onmiddellijk verwijderd worden van het experiment. Uiteindelijk zullen
de muizen geëuthanaseerd worden.
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Titel van het project

Effecten van weerstandstraining en immobilisatie op de skeletspier
mechanosensoren bij de muis

Looptijd van het project

01 Sep 2018 - 31 Aug 2023

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)
Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Mechanische stimuli behouden of vergroten de massa skeletspieren. Als
er geen mechanische stimuli zijn toegestaan, neemt de spiermassa af en
neemt de kracht af. Training activeert biologische signalen die de
spiermassa handhaven of verhogen. Maar hoe worden mechanische
stimuli omgezet in biologische signalen? Mechanosensoren, die
mechanische stimuli detecteren en omzetten in biologische signalen,
zijn hiervoor verantwoordelijk. Hoe deze sensoren worden gereguleerd
onder stress en immobilisatie en hoe de relatie met spiermassa-regeling
is, zal in dit project worden onderzocht.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Het project zal helpen begrijpen onder welke condities (training vs.
immobilisatie) mechanosensoren worden uitgedrukt en welke signalen
ze controleren om de spiermassa te reguleren. Wetenschappelijke
vooruitgang is om te laten zien hoe en via welke mechanismen
mechanische stimuli onder fysiologische training en
immobilisatiesituaties de spiermassa regelen. De bevindingen zullen
belangrijk zijn om trainingsprogramma's te genereren voor patiënten en
atleten die specifiek de spiermassa regulatie promoten.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Er worden C57BL6 muizen (n = 76) gebruikt.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Negatieve effecten omvatten verlies van spiermassa door immobilisatie.
Dit kan tot ernstig lijden of stress veroorzaken. Het uiteindelijke lot van
de dieren is euthanasie voor weefselcollectie.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Mechanosensoren en hun aanpassing aan training en immobilisatie en
de verbinding met de regulatie van spiermassa kunnen alleen worden
onderzocht in een fysiologisch diermodel. Daarom kunnen geen
alternatieve modellen worden gebruikt.

Het minimum aantal dieren werd bepaald door een power analyse.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het C57BL6 muismodel is het meest gebruikte diermodel in de
literatuur wat betreft bewegingsstudies, dus vergelijkende gegevens zijn
beschikbaar in de literatuur. Tijdens de immobilisatie wordt extra
toegezien op beschikbaarheid van water en voedsel. Het gewicht van de
dieren wordt, samen met algemene toestand en gedrag, regelmatig
opgevolgd. Bij ernstig gewichtsverlies (>20%) of ernstig lijden worden
de dieren geëuthanaseerd. De dieren worden verdoofd voordat ze
worden gedood.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Effecten van korte termijn toediening van de ryanodine receptor
stabilizer S107 op de skeletspierfunctie

Looptijd van het project

01 August 2018 - 31 Juli 2023

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Skeletspier, oefening, calcium, S107, ryanodine receptor

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Calciumhomeostase is cruciaal voor de samentrekkingsgeleiding van
skeletspieren. De ryanodine-receptor regelt de calciumafgifte in het
sarcoplasma, waar calcium de samentrekking van myosine- en
actinemoleculen initieert. Component S107 is in het verleden gebruikt
om de samentrekkingsgeleiding te vergroten, zelfs bij belasting. Het doel
van het onderzoek is om S107 te onderzoeken op zijn functie na
kortdurende en acute toediening, omdat deze kan worden gebruikt om
de efficiëntie van de therapie van veel patiënten te verbeteren. Een
positief S107-effect kan klinische relevantie hebben.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De bevindingen van dit project omvatten onder andere de mogelijkheid
van verbeterde trainingscontrole door middel van acute
stressprotocollen. Tot nu toe is het onduidelijk in welke mate de
contractieprestaties van de skeletspieren worden verminderd door een
negatief veranderde calciumhomeostase. Deze studie licht de
basismechanismen toe en controleert de werkzaamheid van de S107toediening op het vermogen om de contractiekracht van de skeletspier
constant te houden, zelfs onder stressomstandigheden.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Er worden muizen gebruikt; in totaal 76 dieren.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De waarschijnlijke of verwachte graad van ernst is matig, mede door de
herhaalde i.p. injecties. Het uiteindelijke lot is euthanasie voor
weefselcollectie.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Er moeten dieren worden gebruikt als de mechanismen voor
samentrekking van skeletspieren bestudeerd moeten worden, omdat
die alleen in het fysiologische model kunnen worden bestudeerd. Het
diermodel kan niet door alternatieve methoden worden vervangen.

Het minimum aantal dieren werd bepaald door een power analyse.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het C57BL6 muismodel is het meest gebruikte diermodel in de
literatuur wat betreft bewegingsstudies, dus vergelijkende gegevens zijn
beschikbaar in de literatuur. Het gewicht van de dieren wordt, samen
met algemene toestand en gedrag, regelmatig opgevolgd. Bij ernstig
gewichtsverlies (>20%) of ernstig lijden worden de dieren
geëuthanaseerd. De dieren worden verdoofd voordat ze worden
gedood.. De i.p. injecties worden uitgevoerd door ervaren biotechnici.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Evaluatie in een varken van subsystemen van een pacemaker zonder
lead en batterij, gebruik makend van een energy harvester systeem

Looptijd van het project

1jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

pacemaker zonder batterij en zonder lead

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het identificeren van de meest optimale subsystemen om de (1)
communicatie, (2) sensing and pacing, (3) verankering, (4) aflevering, (5)
energie harvesting en opslag tot stand te brengen in een nieuw leadless
pacemakersysteem. Pacemaker infectie en leadcomplicaties zijn
frequent en leiden tot potentieel levensbedreigende situaties. Het
vervangen van de batterij is een steeds terugkerend probleem na
pacemakerplaatsing.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Door een leadless systeem met energy harvester kunnen veel van deze
complicaties vermeden worden. Niet alleen is niet langer nodig de
batterij om de 5 a 10 jaar te vervangen maar tevens is het gevaar van
oppervlakkige infecties thv de pocket uitgesloten. Doordat er hierbij ook
geen verbinding meer is tussen deze potentiële bron van infectie en de
lead in het hart , kan ook het risico op endocarditis worden verminderd.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Varkens zullen worden gebruikt aangezien zij als diermodel het best
aanleunen bij de klinische situatie bij de mens. Aangezien 5
subsystemen moeten worden vergeleken middels een Wilcoxon
matched pairs test, denken we dat we in totaal een 50 tal dieren
moeten voorzien om zo 10 dieren per vergelijking te hebben.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Het gaat hierbij om een terminaal experiment waarbij de dieren worden
geëuthanaseerd op het einde van het experiment. De voorbereidende
operaties en testen gebeuren onder volledige verdoving met gepaste
pijnstilling.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Aangezien dit onderzoek de rechtstreekse ontwikkeling van applicatie in
mens beoogt zijn er geen andere testsubstraten die ons in staat stellen
om dit onderzoek te voeren. Wij beogen wel om in de toekomst
voorspellingen te kunnen doen op basis van beeldvorming die tot
verdere reductie kan leiden.

Door het maximaliseren van de overleving en door minimaal invasieve
technieken beogen wij een stabiele experimentele setup die het aantal
dieren tot een strict minimum beperkt. Aangezien 5 subsystemen
moeten worden vergeleken middels een Wilcoxon matched pairs test,
denken we dat we een 50 tal dieren moeten voorzien om zo 10 dieren
per vergelijking te hebben. We rekenen op een survival en succesrate
van 80- 90% bij de open thorax benadering en 90% bij de minimaal
invasieve approach. We zullen echter in de mate van het mogelijke
proberen om de interventies te combineren (verschillende subsystemen
testen op dezelfde dieren) om zo het effectief aantal dieren te kunnen
reduceren. Dit is echter afhankelijk van de mogelijkheid om
verschillende stappen op hetzelfde dier te kunnen doen.
Varkens zullen worden gebruikt aangezien zij als diermodel het best
aanleunen bij de klinische situatie bij de mens. . Dieren blijven tijdens de
experimenten onder volledige anesthesie en zullen op het einde van de
test geëuthanaseerd worden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Alternatieve Matrices in Forensische Toxicologie

Looptijd van het project

25/06/2018 - 01/10/2021

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Alternatieve Matrices, Forensische Toxicologie, Botweefsel

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

ja

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Forensische toxicologie heeft de laatste jaren steeds meer aandacht
gekregen in onze maatschappij. In de meeste gevallen worden postmortem biologische stalen geanalyseerd met als doel het identificeren
en kwantificeren van vreemde stoffen of xenobiotica. Hieraan wordt in
medico-legale context een interpretatie gegeven. Gewoonlijk wordt in
de toxicologie gebruikgemaakt van bloed, urine, maaginhoud enz.
Wanneer echter een lange tijd verstrijkt vooraleer een lichaam
gevonden wordt, is het mogelijk dat deze matrices door degradatie niet
meer beschikbaar zijn. Enkel bot (en beenmerg), haar en nagels zijn dan
nog ter beschikking van de toxicoloog.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Omdat botweefsel (en beenmerg) t.o.v. andere matrices tot nu toe
weinig aandacht heeft gekregen, zal dit onderzoek zich focussen op het
bestuderen van parameters die de dispositie van psychoactieve stoffen
in beenderen bepalen. In eerdere dierexperimenten hebben we reeds
aangetoond dat er een mogelijke correlatie is tussen chronische
dosering en de gevonden concentratie in botweefsel. In dit experiment
beogen we acute dosering en de dispositie in botten te bestuderen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

100 Mannelijke Wistar ratten

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

Deze dieren zullen onder gecontroleerde omstandigheden een dosis van
één bepaald xenobioticum toegediend krijgen (Acuut). Vervolgens
worden ze geëuthanaseerd en wordt bloed, urine en bot als staal
afgenomen. Enkel de injectie kan een licht ongemak veroorzaken.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Wanneer we stalen analyseren uit ons forensisch onderzoek
(samenwerking met forensische pathologen van het UZ Leuven) kunnen
de verschillende parameters niet gecontroleerd worden, tenzij er een
degelijke kennis is van de drug-/medicatiehistoriek. Dit is echter meestal
niet het geval in post-mortem onderzoek.

Statistische significantie is niet van groot belang vermits het niet
mogelijk is onmiddellijk te extrapoleren naar de mens of andere dieren.
Dit is echter een proof of concept studie waarbij een minimaal aantal
dieren gebruikt wordt.

De rat is het meest gebruikt diermodel in farmacokinetische studies.
Wanneer zeer ernstige ongemakken worden waargenomen, wordt het
experiment stopgezet.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

De evolutie van glycemie in zwangere muizen via telemetrische glucose
metingen.

Looptijd van het project

08/2018 – 07/2023

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Zwangerschap, diabetes, glycemie, telemetrie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Zwangerschapsdiabetes is een veel voorkomende, tijdelijke vorm van
diabetes waarbij de bloedsuiker levels sterk stijgen tijdens de
zwangerschap. Het verhoogde glucosegehalte in het bloed heeft zeer
ernstige gevolgen voor zowel moeder als kind. De cellulaire en
moleculaire oorzaken zijn echter niet gekend. Daardoor bestaan er ook
nog geen veilige geneesmiddelen tegen zwangerschapsdiabetes.
Onderzoek naar de moleculaire mechanismen achter
zwangerschapsdiabetes zouden kunnen leiden tot meer kennis en
daardoor gerichtere therapieën tegen deze aandoening.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

In dit project wordt gebruik gemaakt van een nieuwe soort telemetry.
Deze implanteerbare transmitters kunnen de bloed glucose levels
continu meten gedurende 28 dagen in dieren die vrij rondlopen in hun
kooi. Deze manier is minder stresserend voor de muizen en verbetert de
kwaliteit en kwantiteit van de data zeer sterk. Door de continue
metingen zullen er subtielere verschillen opgepikt kunnen worden die
met andere technieken niet kunnen waargenomen worden.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

65 wild type muizen. Twaalf dieren met transmitter zullen vergeleken
worden met 12 controle dieren. Volgens de leverancier, geeft slechts
80-95% transmitters betrouwbare data over 28 dagen. De operatie is
complex en er is kans op falen. Daarom zal er ook op voorhand
geoefend moeten worden met dummy transmitters. Gebaseerd op een
gelijkaardige procedure met PA-C10 bloeddruk transmitters (DSI, St.
Paul, USA), rekenen we hiervoor op 20 muizen. Per batch muizen, moet
de insertie diepte van de transmitters nagegaan worden. Deze verschilt
namelijk per type, leeftijd, geslacht en gewicht van de muizen. De
bepaling gebeurt door twee muizen per batch te selecteren op basis van
hun gewicht. De muizen worden geëuthanaseerd en de insertie diepte
wordt gemeten. Op basis van het gewicht wordt een voorspelling
gemaakt voor de andere dieren. Ook zwangerschap is een risico factor.
De muizen zullen dagelijks nagekeken worden op een plug na koppeling.
Dit garandeert echter geen volledige zwangerschap.
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In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De transmitters worden onder algemene verdoving geplaatst. Uit
ervaring met de bloeddruk transmitters weten we dat de operaties goed
verdragen worden. De dieren herstellen goed en er is slechts matige
post-operatieve pijn. Er wordt pijnbestrijding gegeven. Het vasten voor
de glucose tolerantie testen is een vaak uitgevoerde procedure en de
muizen ondervinden hier weinig last van. De glucose tolerantie test zelf
is aangenamer aangezien er geen bloed genomen moet worden. De
ernst van het project wordt als matig ingeschat.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Glucosehomeostase is een ingewikkeld multi-orgaan proces waarbij er
vele factoren een rol spelen die niet in een alternatief in vitro assay
getest kunnen worden.

Gebaseerd op gepubliceerde resultaten van andere onderzoeksgroepen
en gelijkaardige procedures die reeds geetableerd zijn in onze
onderzoeksgroep werd een conservatieve schatting gemaakt van het
minimum aantal dieren dat nodig is om tot een betekenisvol resultaat
te komen. Dit voorkomt overgebruik van proefdieren zowel door
overschatting als onderschatting (waarbij de proeven herhaald dienen
te worden) van het benodigde aantal dieren.
Om de techniek te valideren kiezen we ervoor om wild type muizen te
gebruiken. Wanneer de technniek op punt staat, kunnen we de techniek
ook toepassen op knock out muizen.
Alle wonden zullen gedesïnfecteerd worden met isobetadine en de
dieren zullen herstellen onder een warme lamp. Ze zullen na de operatie
pijnstiller toegediend krijgen en de dieren zullen tot 7 dagen na de
operatie dagelijks nagekeken worden. Indien we merken dat de dieren
zich niet goed voelen, niet meer eten of drinken, of gewicht verliezen,
zullen de dieren geëuthanaseerd worden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Pilootstudie: fenotypering van de retina en visuele functie in 5xFAD
muizen.

Looptijd van het project

24 maanden

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

ziekte van Alzheimer; retina; neuroinflammatie; neurodegeneratie; in
vivo onderzoek

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Er is vandaag nog steeds geen therapie voor neurodegeneratieve
ziekten (zoals bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer) beschikbaar, en dit
wordt voornamelijk toegeschreven aan het feit dat we de ziekte en
onderliggende mechanismen nog steeds onvoldoende begrijpen.
Met dit project willen we dit probleem op een innovatieve manier
aanpakken, nl. door Alzheimer in het netvlies van de muis te
bestuderen. Deze onconventionele aanpak vloeit voort uit de
vaststelling dat vele Alzheimer patiënten last hebben van visuele
symptomen, en uit het steeds populairder wordende idee dat het oog
een spiegel van de hersenen is en kan gebruikt worden voor diagnose,
opvolging van de ziekte en onderzoek. Dankzij zijn unieke
eigenschappen voor hoge-resolutie in vivo beeldvorming,
elektrofysiologie en visuele gedragstesten, kunnen we via het oog een
ongeziene hoeveelheid informatie vergaren die in geen enkel ander deel
van de hersenen toegankelijk is, maar waarschijnlijk wel van toepassing
is op het hele centrale zenuwstelsel.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit project is een pilootstudie, waarin we willen nagaan welke
symptomen zich manifesteren in het netvlies van een transgeen
muismodel voor de ziekte van Alzheimer (de zogenaamde 5xFAD
muizenlijn). De ultieme vraag van deze studie is of deze processen
voldoende overeenkomen met de gekende ziektemechanismen in
hersenen om verder onderzoek naar Alzheimer in het oog te
rechtvaardigen. Indien dit het geval is, zullen de resultaten de basis
vormen voor de toekomstige ontwikkeling van het oog en de gebruikte
in vivo technieken voor Alzheimer onderzoek.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

200 muizen (100 transgene 5xFAD dieren; 100 wild type dieren)

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte

De muizen worden onderworpen aan verschillende onderzoeken,
waaronder visuele gedragsstudies, oogonderzoek met confocale
scanning en electroretinogram,. Oogonderzoek wordt onder algemene
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negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

verdoving uitgevoerd. Op het einde van de proef worden de muizen
geëuthanaseerd voor weefselcollectie.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De specifieke vraagstelling van deze pilootstudie laat het niet toe om in
vitro alternatieven te gebruiken. We kiezen er echter in dit project wel
voor niet-invasieve technieken te gebruiken voor longitudinale
opvolging van de dieren. Validatie van deze technieken zal op termijn
leiden tot een drastische reductie van het aantal gebruikte dieren.

Het geschatte aantal van de benodigde dieren is gebaseerd op onze
huidige ervaring en is relatief klein omdat dit een pilootstudie betreft.
Een belangrijke focus van het project ligt op niet-invasieve medische
beeldvorming, electrofysiologie en visuele gedragstesten. Dit zal ons
toelaten om zowel morfologie, functie als gedrag logitudinaal op te
volgen en zal bijgevolg het aantal gebruikte dieren drastisch te
verminderen.
De 5xFAD muizenlijn wordt beschouwd als het enige muismodel voor
Alzheimer waarin de amyloid accumulatie in de hersenen samengaat
met een significante, progressieve neurodegeneratie. Met deze
pilootstudie zullen we nagaan of de dieren geschikt zijn voor
toekomstige in vivo experimenten, waarin we nieuwe technieken willen
ontwikkelen om neurodegeneratie ten gevolge van Alzheimer op te
sporen in de retina. De muizen zullen gehuisvest worden onder optimale
omstandigheden. Dieren die ernstig ziek worden of lijden zullen op een
humane manier geëuthanaseerd worden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Proof-of-concept studie: beeldvorming van immuuncellen in de retina
van de muis

Looptijd van het project

12 maanden

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

retina; immuuncellen; neuroinflammatie; beeldvorming; in vivo
onderzoek

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Neurodegeneratieve aandoeningen treffen een steeds grotere groep
mensen, en leiden ze tot een drastisch verminderde levenskwaliteit. Het
ontrafelen van de mechanismen die betrokken zijn bij
neurodegeneratie, kan nieuwe inzichten leveren die essentieel zijn om
nieuwe therapieën voor deze aandoeningen te ontwikkelen. Schade aan
het CZS gaat gepaard met een spontane inflammatoire respons, en
recent onderzoek toont aan dat de initiële fase van inflammatie
bevorderlijk is voor het herstel. Desondanks is er weinig geweten over
hoe inflammatie kan bijdragen aan bescherming en/of herstel in het
CZS. Het algemene doel van dit project is dan ook om bij te dragen aan
het beter begrijpen van de cellulaire en moleculaire mechanismen van
inflammatie, via het ontwikkelen van een nieuwe techniek om
inflammatie te bestuderen in de retina.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dankzij zijn unieke eigenschappen voor hoge-resolutie in vivo
beeldvorming kunnen we via het oog een ongeziene hoeveelheid
informatie vergaren die in geen enkel ander deel van de hersenen
toegankelijk is, maar waarschijnlijk wel van toepassing is op het hele
centrale zenuwstelsel. Het beter begrijpen van de inflammatoire
respons in de retina kan bijgevolg mogelijk ook het onderzoek in andere
delen van het centraal zenuwstelsel vooruit stuwen en tot nieuwe
inzichten leiden die van toepassing zijn voor vele aandoeningen van de
retina, hersenen en ruggemerg.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

50 muizen (Cx3cr1-tdTomato; LysM-GFP)

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van

We voorzien slechts een 'mild' lijden van korte duur in de voorgestelde
experimenten. Alle procedures gebeuren onder algemene en topicale
verdoving. De ersnt van het projetc wordt als licht ingeschat.
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deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De specifieke vraagstelling van deze pilootstudie laat niet toe om in vitro
alternatieven te gebruiken. We kiezen er echter in dit project wel voor
niet-invasieve technieken te gebruiken die longitudinale opvolging van
de dieren toelaten. Validatie van deze technieken zal op termijn leiden
tot een drastische reductie van het aantal gebruikte dieren.

Het geschatte aantal van de benodigde dieren is gebaseerd op onze
huidige ervaring en is relatief klein omdat dit een pilootstudie betreft.
Een belangrijke focus van het project ligt op niet-invasieve medische
beeldvorming, en deze aanpak zal bijgevolg het aantal gebruikte dieren
drastisch verminderen.
De Cx3cr1-tdTomato; LysM-GFP muizenlijn is een dubbele reporterlijn
waarin verschillende populaties van immuuncellen rood en groen
fluorescent gelabeld zijn. Met deze pilootstudie zullen we nagaan of de
dieren geschikt zijn voor toekomstige in vivo experimenten, waarin we
deze verschillende populaties van immuuncellen willen bestuderen in
het kader van neurodegeneratieve aandoeningen zoals Alzheimer,
Parkinson, glaucoom, etc. De muizen zullen gehuisvest worden onder
optimale omstandigheden. Dieren die ernstig ziek worden of lijden
zullen op een humane manier geëuthanaseerd worden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Chronische implantatie van een autoloog bloedvat (tissue engineered).

Looptijd van het project

01/07/2018 - 01/07/2020

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

autoloog bloedvat, greffe, materiaaleigeschappen, a.carotis, tissue
engineered

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

De vaatgreffen die gebruikt worden in de routine praktijk hebben het
nadeel dat deze na verloop van tijd gaan verkalken. De vaatgreffen die
geproduceerd worden in dit VACIS project bestaan uit een compliante
polymeer (VACIS staafje) met mogelijks een betere ingroei in het
lichaam en endotheelvorming. Het VACIS staafje zal onderhuids
geïmplanteerd worden en zal na 4 weken in de a. carotis geplaatst
worden. Het doel van dit project bestaat er uiteindelijk in om de
doorgankelijkheid, de materiaaleigenschappen en de histologische
bevindingen van de autologe bloedvaten te testen na explantatie van de
greffe (3 en 6 maand).

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Aangezien de gevormde greffe bestaat uit lichaamseigen materiaal
(autologe greffe) zal de neiging tot verkalking en bijgevolg het
dichtslippen van het bloedvat, geminimaliseerd worden. Heroperaties
kunnen hierdoor vermeden worden.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

12 schapen en 6 varkens

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

Er zal een subcutane implantatie gebeuren van het VACIS staafje en
vervolgens een implantatie van de gevormde greffe in de a. carotis. Dit
vereist een algemene anesthesie. De dieren zullen pijnmedicatie krijgen
na de ingrepen. De graad van ernst: matig. De dieren zullen
geëuthanaseerd worden met een injectie met een overdosis euthasol
(120mg/kg).
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

De greffe moet zich vormen met lichaamseigen cellen en dit kan enkel in
een proefdiermodel.

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De vorming van de greffe werd reeds bestudeerd in een varkensmodel.
Het aantal dieren kan zodoende beperkt worden, daar voornamelijk het
chronische aspect van de greffe bestudeerd dient te worden.

De dieren zullen antibiotica en pijnstillers toegediend krijgen tijdens het
experiment. Bij ondraaglijk lijden van de diern door bijvoorbeeld falen
van de greffe of in geval van een onbehandelbare infectie zal de proef
stopgezet worden en zal het dier geëuthanaseerd worden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Studie van de immunosuppressieve activiteit van nieuwe pro-drug
moleculen in collageen II-geïnduceerde arthritis in muis

Looptijd van het project

3 jaren

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Immunosuppressie - pro-drug moleculen - kandidaat geneesmiddelen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

(Auto-) Immuunziekten treffen een niet te verwaarlozen aandeel van de
bevolking en kunnen een grote impact hebben op iemands leven, zowel
op privé, professioneel als op sociaal vlak. Het beschikbaar
therapeutisch arsenaal blijft beperkt, met sub-optimale werkzaamheid
en significante bijwerkingen die kunnen leiden tot de stopzetting van de
behandeling. Dit project heeft als doel nieuwe immunomodulerende
verbindingen te ontwikkelen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Deze studie zal leiden tot de identificatie van nieuwe verbindingen die
immunosuppressieve eigenschappen hebben. Deze verbindingen zullen
worden geoptimaliseerd tot kandidaat-geneesmiddelen voor de
behandeling van inflammatoire en auto-immune aandoeningen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Muizen, 600

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De dieren krijgen een stimulator toegediend dat de ontwikkeling van
arthritis in de dieren induceert. Wanneer de symptomen van arthritis
tot uiting komen, begint de behandeling van de dieren met geteste
kandidaat-verbindingen die bij voorkeur via gavage worden gegeven.
Het ongemak van de dieren wordt geclassificeerd als ernstig. De
gezondheidstoestand van de muizen en de pijn worden dagelijks
gecontroleerd en, indien een eindpunt is bereikt, zullen de dieren vóór
het einde van het experiment geëuthanaseerd worden. Op het einde
van het experiment worden alle dieren geëuthanaseerd.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Enkel verbindingen die een potente immunosuppressieve activiteit
vertonen in verschillende in vitrotesten en in korte in vivoexperimenten
zullen in dit pre-klinische model van arthritis getest worden. Geen in
vitrosysteem kan het in vivo immuunrespons volledig nabootsen, zodus
blijven in vivoexperimenten noodzakelijk.

Het minimale aantal dieren noodzakelijk om een significant effect van
de geteste verbinding aan te tonen wordt door een statistische toets
bepaald. Het totaal aantal dieren zal ook afhangen van het aantal
kandidaat-verbindingen die moeten worden getest.

De Collagen Induced Arthritis (CIA) muismodel is een erkend preklinisch model voor het bestuderen van rheumatoid arthritis en is zeer
representatief voor wat er gebeurt bij mensen. Analgetica worden
indien nodig gegeven om het ongemak van de dieren zoveel mogelijk te
beperken. Dagelijkse controle van de muizen is voorzien om onverwacht
ongemak te detecteren. Ethische regels worden toegepast om dit
ongemak te beperken.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Onderzoek naar de rol van macrofagen in neurodegeneratie bij
veroudering

Looptijd van het project

5 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Neurodegeneratie, veroudering.

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

35-40% van de geriatrische patiënten en tot 80% van de lange termijn
zorghebbenden worden elk jaar getroffen door gastro-intestinale
klachten (meestal constipatie), die waarschijnlijk wordt veroorzaakt
door verlies van neuronen in de darm. De onderliggende mechanismen
die aan deze leeftijd-gerelateerde enterische zenuw degeneratie
bijdragen, blijven echter grotendeels onbekend. In deze studie willen we
een licht werpen op de mechanismen van enterische zenuw degeneratie
tijdens veroudering. In het bijzonder zullen we de rol onderzoeken van
een subpopulatie van macrofagen die nauw in contact staan met
neuronen en een uitgebreide neuro-ondersteunende functie hebben
tijdens homeostase. In dit project zal ik de rol van intestinale
macrofagen in het verouderende darmweefsel onderzoeken en hoe
veranderingen in de macrofaagfunctie de overleving van neuronen
kunnen beïnvloeden. Bovendien hebben bewijs verzameld dat
macrofagen de ontwikkeling van het enterische zenuwstelsel tijdens de
postnatale ontwikkeling vormgeeft en dat zullen we ook verder
onderzoeken.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit project heeft tot doel ons inzicht te vergroten in de mechanismen
die leiden tot enterische zenuw degeneratie en bijgevolg vertraagde
gastro-intestinale motiliteit tijdens veroudering. De menselijke
bevolking vergrijst namelijk aanzienlijk. Als gevolg neemt de prevalentie
van constipatie en andere aan leeftijd gerelateerde stoornissen elk jaar
toe, wat een enorme sociaal-economische last veroorzaakt. Door de
mechanismen bloot te leggen die leiden tot enterische
zenuwdegeneratie in de verouderde darm, hopen we nieuwe
therapeutische doelen te ontdekken die de levenskwaliteit van de
oudere bevolking aanzienlijk te kunnen verbeteren.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Er zal gebruik worden gemaakt van muizen (Mus Musculus) . Er zullen bij
benadering 700 proefdieren gebruikt worden gespreid over 4 jaar

306

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Een groot deel van dit project zal worden uitgevoerd op dieren die zijn
geëuthanaseerd zonder enige handelingen te hebben uitgevoerd op
hen. Waar dit onvermijdelijk is, zijn experimenten zo ontworpen om
dierenleed te minimaliseren. Dieren worden slechts gedurende korte
tijd voorafgaand aan euthanasie blootgesteld aan handelingen met een
lichte ernstgraad. Dit project omvat geen experimenten waarbij dieren
worden onderworpen aan langdurige angst of pijn.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

In dit project willen we de dynamische interacties tussen het
zenuwstelsel en het immuunsysteem in homeostase en veroudering
blootleggen. Tot op heden zijn in-vitromodellen niet in staat om dit te
repliceren, waardoor het onmogelijk is om deze interactie te bestuderen
zonder het gebruik van een diermodel.

Waar mogelijk werden statistische steekproefgrootte analyses
uitgevoerd door gebruik te maken van eerdere experimenten in ons
laboratorium, waardoor altijd het minimale aantal dieren zal kunnen
gebruikt worden om betrouwbare gegevens te genereren. Voor
experimenten waar geen preliminaire data van bestaat, hebben we
pilootstudies ontworpen om in de toekomst accuraat de
steekproefgrootte kunnen berekenen.
Het muismodel is het meest gebruikte diermodel in onderzoek naar
neuro-immuuninteractie. Als gevolg hiervan is er uitgebreide literatuur
beschikbaar die een duidelijke en efficiënte interpretatie van de
resultaten mogelijk maakt. Daarnaast heeft onze onderzoeksgroep een
uitgebreide expertise in het gebruik van deze muismodellen. Verder
hebben we dit project waar mogelijk zo ontworpen om altijd
postmortem cellen en weefsels te gebruiken, zodat muizen kunnen
worden geëuthanaseerd zonder ze te onderwerpen aan handelingen
met een hoge ernstgraad.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Energietransfer van dendritische mitochondria als drijvende kracht
achter succesvolle axonale regeneratie

Looptijd van het project

01.01.2018 - 31.12.2021

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Zebravis - mitochondriën -transport- neuronen - regeneratie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Ondanks intens onderzoek kunnen in het centrale zenuwstelsel van
volwassen zoogdieren verloren neuronen nog niet succesvol vervangen
worden of verbindingen hersteld worden. Hierdoor blijft de zoektocht
naar nieuwe pro-regeneratieve moleculen essentieel. Tot nu toe richtte
dergelijk onderzoek zich echter vooral op axonale regeneratie, terwijl
een ander essentieel onderdeel van het neuronale circuit grotendeels
over het hoofd werd gezien: de dendrieten.Dit project wil de
innovatieve hypothese bekrachtigen, die stelt dat dendritische
inkrimping bijdraagt aan axonale regeneratie, en nagaan of
energietransfer via mitochondriaal transport aan de basis van deze
interactie zou kunnen liggen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Via dit project kunnen meer inzichten verworven worden in de
fundamentele mechanismen achter het regeneratieproces van de
retinale neuronen van de zebravis. Met behulp van deze inzichten ivm
energietransfer kunnen we vervolgens inzicht krijgen in/de identificatie
mogelijk maken van nieuwe moleculen/pathways die essentieel zijn
voor het bevorderen van regeneratie in het CZS van zoogdieren, en
daarmee zelfs een belangrijke stap vormen naar succesvolle
regeneratieve therapieën voor neurodegeneratieve stoornissen bij de
mens.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

De zebravis. Maximaal 575 dieren (pilootstudie)

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?

De vissen zullen gebruikt worden voor weefselextractie van beide ogen
(studie 1-3), wat een terminale ingreep is. Sommige vissen zullen
onderworpen aan een optic nerve crush (ONC) (studie 4), waarbij de
oogzenuw van het linkeroog geplet wordt. Dit zal een matige,
kortdurende pijn veroorzaken. Deze vissen zullen daaropvolgend ook
een injectie in het oog krijgen, wat eveneens tot een matige, maar korte
pijn veroorzaakt. Voor het imagen worden de vissen eveneens verdoofd,
maar verder zullen zij hier geen last van ondervinden. Aan het einde van
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Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

het experiment zullen de vissen op een humane manier worden
geëuthanaseerd. De ernst van het project wordt als matig ingeschaald.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

Aangezien het tot op heden niet mogelijk om het regeneratieproces
artificieel na te bootsen, is het gebruik van dieren noodzakelijk.

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

We zullen in dit, en het volgende experimentele, project het aantal
proefdieren sterk reduceren door gebruik te maken van in vitro
neuronale culturen. Maar ook hier is een in vivo bevestiging van onze
bevindingen steeds noodzakelijk aangezien neuronen/omgeving van de
neuronen erg verschillen van de natuulijke in vivo omstandigheden.
Bovendien is het geschatte aantal dieren gebaseerd op eerdere
ervaringen in het labo en op een manier om het aantal laag te houden.
De zebravis is een lagere vertebraat, maar het visueel systeem vertoont
toch grote morfologische en functionele gelijkenissen met dat van
zoogdieren. Bovendien biedt hij het voordeel van een grote
regeneratieve capaciteit in het centraal zenuwstelsel.
De vissen zullen gehuisvest worden onder optimale omstandigheden
(temperatuur, waterkwaliteit,...). Dieren die ernstig ziek worden, zullen
op een humane manier geëuthanaseerd worden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Retrograde labelling van sensorische zenuwen

Looptijd van het project

08/08/2018 - 08/08/2020

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

sensorische zenuwen, pijn, ontsteking, osteoarthritis

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Naar schatting 20% van de volwassen bevolking lijdt aan een vorm van
chronische pijn, en de helft van deze pijnpatienten beschrijft de
pijnbehandeling die ze krijgen als onvoldoende of ongeschikt. Bovendien
is er bij bestaande krachtige pijnstillers een groot risico op verslaving of
misbruik. Er is daarom een grote medische nood aan nieuwe efficiente
en veilige pijnbehandelingen, hetgeen een beter inzicht vereist in de
mechanismen die pijn doen ontstaan. Doel van dit onderzoek is een
diepgaande studie van de functionele moleculaire eigenschappen van
pijnzenuwen die betrokken zijn bij het ontstaan van chronische pijn, en
hoe deze beinvloed worden in pathologische omstandigheden.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit onderzoek heeft als primair doel het beter begrijpen van de
moleculaire mechanismen van acute en chronische pijn. Deze resultaten
kunnen de basis vormen van nieuwe vormen van pijnbehandeling, met
een betere effectiviteit en minder bijwerkingen dan bestaande
pijnstillers. Gezien het groot aantal volwassenen die lijden aan
chronische pijn, en de verwachting dat dit aantal nog sterk zal
toenemen door de vergrijzing, is het mogelijk maatschappelijk nut van
dit onderzoek zeer groot.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

50 muizen en 50 ratten

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

Er zal in de dieren, onder narcose, een retrograde kleurstof worden
geinjecteerd in de voetzool of het kniegewricht. Na een incubatietijd van
enkele dagen tot weken worden de dieren geeuthanaseerd, en worden
de sensorische neuronen waarin kleurstof is opgenomen functioneel en
moleculair geanalyseerd. Deze retrograde kleurstoffen zijn reeds
uitvoerig beschreven in de literatuur als zijnde onschadelijk. Het
ongemak voor de dieren wordt dan ook als licht ingeschat.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

De structuur van sensorische zenuwen en hun innervatiepatroon is
complex, en kan nog niet in vitro worden nagebootst.

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het aantal dieren per experimentele group werd ingeschat op basis van
vergelijkbare studies in de literatuur, waarbij minimaal 8 dieren per
groep werden gebruikt.

Muis en rat zijn de belangrijkste preklinische modellen voor
pijnonderzoek, en de sensorische neuronen van deze dieren vertonen
op moleculair gebied zeer sterke gelijkenissen met de mens. Bij lagere
organismen is de innervatie en moleculaire samenstelling van het
sensorisch zenuwstelsel te verschillend om voldoende translatie naar de
mens mogelijk te maken. Injecties gebeuren onder anesthesie. Uit de
literatuur is gekend dat de geinjecteerde kleurstoffen onschadelijk zijn.
Moest toch blijken dieren niet eten of drinken, gewicht verliezen of
ernstig lijden zullen ze worden geeuthanaseerd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Tracering van neurale verbindingen van individuele neuronen

Looptijd van het project

pilootproject, maximaal 1 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

gehoor, morfologie, neuronen, synaps

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Dit is een pilootproject voor de ontwikkeling van een nieuwe techniek.
Huidige technieken laten niet toe om verbindingen te bepalen tussen
hersencellen op niveau van individuele neuronen. Om te begrijpen hoe
neuronen dingen "berekenen" en nieuwe eigenschappen aanmaken, is
het essentieel om te weten wat exact de signalen zijn die ze binnen
krijgen. Een grote component hiervan is om te weten welke cellen
signalen doorgeven aan een individuele cel waarvan de functie en
structuur gekend is.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Deze techniek zal, indien succesvol, resulteren in een veel
nauwkeurigere kennis van kleine circuits van hersencellen. We zullen
deze techniek trachten ontwikkelen voor cellen in de hersenstam, welke
belangrijk zijn voor de verwerking van geluid. De techniek zal leiden tot
een beter begrip van de effecten van beschadiging van het slakkenhuis
(binnenoor) op het zenuwstelsel.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

mongoolse woestijnrat (gerbil), 55

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Tijdens uitvoering van het eigenlijke experiment is het dier onder
anesthesie. Na het experiment worden pijnstillers toegediend en, indien
nodig, antibiotica. We verwachten dat het dier matige hinder
ondervindt (matige pijn en mogelijk motorische belemmeringen)
gedurende de eerste dag, maar dat het volledig recupereert na enkele
dagen. Na ong. 1 a 2 weken wordt het dier geeuthanaseerd en wordt
het hersenweefsel microscopisch onderzocht. Het project wordt als
ernstig ingeschat.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Dit is fundamenteel onderzoek om te begrijpen hoe de anatomische en
functionele organisatie van hersencircuits de analyse van geluiden
mogelijk maakt. Computermodellen helpen bij het interpreteren van de
resultaten, maar kunnen geen antwoord geven op de vraag hoe deze
hersencircuits in feite georganiseerd zijn. Dit zijn invasieve
experimenten die niet op mensen toepasbaar zijn.

Dit zijn ontzettend arbeidsintensieve experimenten, waarbij sequentieel
dieren gebruikt worden tot voldoende informatie ingewonnen werd. De
onderzoeker zou zich enkel meer werk bezorgen door inefficient gebruik
van de dieren: dit garandeert gebruik van het minimaal aantal dieren.
Het is ook zo dat, indien deze experimenten succesvol zijn, informatie
bekomen wordt uit 1 dier waarvoor voordien (voor veel minder
gedetailleerde informatie) veel meer dieren nodig waren.
De mongoolse woestijnrat is een van de weinig knaagdieren met redelijk
goed laag-frequent gehoor. Het is niet het beste diermodel om
menselijk gehoor te bestuderen, maar wel de beste keuze om deze
techniek op punt te stellen, omwille van meerdere technische redenen.
Deze diersoort wordt zeer veel gebuikt voor gehooronderzoek, zodat we
beroep kunnen doen op veel bestaande informatie om de experimenten
op te starten en de resultaten te interpreteren. Het eigenlijke
experiment gebeurt onder anesthesie. Ongemak voor het dier, na het
experiment, wordt geminimaliseerd door pijnbestrijding.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Studie van alfa-synucleinopathie in het oog: een nieuwe blik op de
dubbelrol van neuroinflammatie.

Looptijd van het project

2 jaar en 3 maand

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

ziekte van Parkinson; alfa-synucleinopathie; retina; neuroinflammatie;
neurodegeneratie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Er is vandaag nog steeds geen therapie voor de ziekte van Parkinson (of
verwante alfa-synucleinopathieën) beschikbaar, en dit wordt
voornamelijk toegeschreven aan het feit dat we de ziekte en
onderliggende mechanismen nog steeds onvoldoende begrijpen.
Met dit project willen we dit probleem op een innovatieve manier
aanpakken, nl. door Parkinson in het netvlies van de muis te
bestuderen. Deze onconventionele aanpak vloeit voort uit de
vaststelling dat vele Parkinson patiënten last hebben van visuele
symptomen, en uit het steeds populairder wordende idee dat het oog
een spiegel van de hersenen is en kan gebruikt worden voor diagnose,
opvolging van de ziekte en onderzoek. Dankzij zijn unieke
eigenschappen voor hoge-resolutie in vivo beeldvorming,
elektrofysiologie en visuele gedragstesten, kunnen we via het oog een
ongeziene hoeveelheid informatie vergaren die in geen enkel ander deel
van de hersenen toegankelijk is, maar waarschijnlijk wel van toepassing
is op het hele centrale zenuwstelsel.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Het centrale idee van dit project is dat neuroinflammatie zowel
positieve als negatieve effecten heeft in neurodegeneratieve
aandoeningen. Daarom, eerder dan neuroinflammatie te onderdrukken,
willen we focussen op het reguleren van de inflammatoire respons en
het bevorderen van de positieve effecten. De experimenten in dit
project zullen bijdragen tot het beter begrijpen van de dubbele rol van
het immuunsysteem tijdens de verschillende fasen van de ziekte, en
zullen de basis vormen voor de toekomstige ontwikkeling van nieuwe
‘immunomodulatorische’ behandelingen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

1696 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte

We voorzien slechts een 'mild' lijden van korte duur in de voorgestelde
experimenten. We verwachten slechts een milde mate van lijden bij de
muizen die de intravitreale ooginjecties ondergaan, menselijke
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negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

patiënten die lokaal verdoverde oogdruppels krijgen klagen typisch over
tijdelijke "lichte druk en een korrelig gevoel op de ogen". Bovendien
zullen deze dieren opgevolgd worden via de nieuwste in vivo
technieken, om zo het aantal gebruikte dieren maximaal in te perken.
We verwachten een vermindering van het zicht van de proefdieren en
ze worden opgeofferd aan het einde van de experimenten voor verdere
histologische analyse. In dit project worden genetisch gewijzigde muizen
die Parkinson ontwikkelen gebruikt (ernstig phenotype). Het project
wordt daarom als ernstig ingeschat.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Om de onderzoeksvraag van dit project te beantwoorden, zijn
nauwelijks in vitro alternatieven beschikbaar. In een eerder project
werden in vitro technieken gebruikt om neurodegeneratie door alfasynucleinopathie na te bootsen. Deze experimenten toonden echter
duidelijk de limieten van in vitro onderzoek aan, en in vivo
experimenten zijn noodzakelijk om verder, meer diepgaand onderzoek
te verrichten. Daarom kiezen we in dit project voor in vivo
experimenten om nieuwe therapeutische strategieën te ontwikkelen ter
behandeling van de ziekte van Parkinson (alfa-synucleinopathie).
Het geschatte aantal van de benodigde dieren is gebaseerd op onze
huidige ervaring en op een wetenschappelijke berekening van het
minimum aantal dieren dat nodig is om statisch significante resultaten
te bekomen. De dieren nodig voor de optimalisatie van de
experimenten zijn eveneens meegerekend. Een belangrijke focus van
het project ligt op niet-invasieve medische beeldvorming,
electrofysiologie en visuele gedragstesten. Dit zal ons toelaten om zowel
morfologie, functie als gedrag longitudinaal op te volgen en zal bijgevolg
het aantal gebruikte dieren drastisch te verminderen.
De muizen zullen gehuisvest worden onder optimale omstandigheden.
De ingrepen en onderzoeken aan het oog gebeuren onder algemene en
aanvullende lokale verdoving. Dieren die ernstig ziek worden of lijden
zullen op een humane manier geëuthanaseerd worden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Rol van Peptidyl Arginine Deiminase 2 in type 1 diabetes

Looptijd van het project

5 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Diabetes, citrullinate, auto-antigenen, Peptidyl Arginine Deiminase 2
(PADI2)

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

We willen graag evalueren of de afwezigheid van het PADI2 enzym kan
voorkomen dat NOD muizen diabetes ontwikkelen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Indien de afwezigheid van PADI2 inderdaad de ontwikkeling van
diabetes kan vertragen of voorkomen, zal dit een basis zijn voor de
ontwikkeling van nieuwe therapieen voor type 1 diabetes.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

NOD CRISPR PADI2 KO muizen, 605 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Er worden geen behandelingen uitgevoerd bij de muizen. De verwachte
negatieve effecten en graad van lijden zijn beperkt. Muizen zullen
geeuthanseerd worden in een pre-diabeet stadium of op de dag dat ze
gediagnosticeerd worden, om zo onnodig lijden te voorkomen. De ernst
van het project wordt als matig ingeschat.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

We willen kijken of de afwezigheid van het PADI2 enzym de
ontwikkeling van diabetes kan voorkomen of vertragen in muizen. Dit is
een pre-klinische vraagstelling, die niet aan de hand van in vitro
modellen beantwoord kan worden.

Aan de hand van een power analyse werd het aantal te onderzoeken
dieren bepaald.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Aangezien drie weken oude NOD muizen PAD2 significant meer tot
expressie brengen dan controle C57BL/6 muizen, willen wij kijken naar
het effect van deletie van dit specifieke enzym in NOD muizen. De NOD
muis is een veel gebruikt dierenmodel voor onderzoek op type 1
diabetes, aangezien deze muizen spontaan diabetes ontwikkelen en het
ziekteverloop in dit model vrij gelijkaardig verloopt als de ontwikkeling
van Type 1 Diabetes bij de mens. De verwachte negatieve effecten en
graad van lijden zijn beperkt. Muizen zullen geeuthanseerd worden in
een pre-diabeet stadium of op de dag dat ze gediagnosticeerd worden,
om zo onnodig lijden te voorkomen.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Spreiding en aggregatie van eiwit aggregaten in neurodegeneratieve
aandoeningen

Looptijd van het project

5 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Alzheimer's, stereotactische injectie, muizen, transgeen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het doel van dit project is om het TDP43- en tau-eiwitaggregaatseedingpotentieel te bestuderen in een muismodel dat het menselijke
TDP43 tot overexpressie brengt. Tau en TDP43 zijn twee kenmerken
voor de ziekte van Alzheimer (AD) en het is ons belangrijkste doel om te
begrijpen hoe deze aggregaten AD-pathologie beïnvloeden. Om dit aan
te pakken, zullen AD hersenhomogenaten in deze muizen worden
geïnjecteerd.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De resultaten van deze experimenten zullen duidelijk maken of
menselijke TDP43- of tau-aggregaten TDP43-pathologie in een TDP43muismodel kunnen induceren of verergeren en, zo ja, welke fracties van
deze menselijke homogenaten in staat zijn om dit zaaien te induceren.
We willen ook aangeven of tau-aggregaten in staat zijn om zelf de
TDP43-pathologie te induceren in een 'cross-seeding'-effect.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Ongeveer 352 transgene muizen worden gebruikt.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Het negatieve effect van het transgen zal resulteren in de ontwikkeling
van een progressief motorisch fenotype na het begin van de ziekte, die
variabel is. Omdat we alleen muizen van 1 jaar oud zullen gebruiken,
zullen degenen die vóór dit tijdpunt symptomen vertonen, worden
geëuthanaseerd. Het project wordt als ernstig ingeschaald

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Om het toxische en ziektepropagerende potentieel van mogelijk
pathogene eiwitaggregaten op hun rol in vivo te testen, moeten we
dieren gebruiken die al TDP-43-aggregaten in de hersenen beginnen te
ontwikkelen om de seeding-effecten in vivo na injectie te onderzoeken.
Cellulaire of in vitro modellen zijn niet voldoende om deze vragen te
beantwoorden.

We hebben ons gebaseerd op eerdere soortgelijke experimenten
uitgevoerd door onze groep waarin we ook preparaten van menselijk
weefsel injecteerden. Met deze resultaten hebben we een power
analyse uitgevoerd, het aantal dieren dat we voor deze experimenten
nodig zouden hebben, berekend, rekening houdend met het aantal
dieren dat we per groep nodig hebben om te analyseren en het
sterftecijfer na injectie.
Vanwege de aard van onze studie en omdat we ernaar streven de
seeding-effecten van aggregaten uit homogenaten van patiënten in vivo
te onderzoeken, kunnen modellen voor lagere dieren niet worden
gebruikt, rekening houdend met het feit dat muismodellen in staat zijn
om spreidings- en seeding-effecten te reproduceren. Voor de
chirurgische ingreep wordt passende anesthesie aan de muizen gegeven
en deze zullen nauwlettend worden gevolgd tijdens en na de operatie.
Gelvoedsel wordt ook aan deze muizen gegeven wat hun levensduur
evenals hun levenskwaliteit aanzienlijk zal verbeteren.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Onderzoek en validatie van modificatoren van het ziektemechanisme in
een muismodel voor C9ORF72 amyotrofe laterale sclerose (ALS).

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Amyotrofe laterale sclerose (ALS), C9ORF72 mutatie, neurodegeneratie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

De C9ORF72 mutatie is de frequentste oorzaak van ALS, een zeer
aggressieve en ongeneeslijke neurodegeneratieve ziekte. Het
mechanisme waarop deze mutatie degeneratie van motorneuronen
veroorzaakt is nog onduidelijk en omhelst drie mogelijkheden. Lager
orde diermodellen (oa. drosophila en zebravis) brachten reeds
aanwijzingen aan het licht voor elk van deze drie mechanismen, alsook
meerdere modificatoren met therapeutisch potentieel. Echte
bevestiging van de contributie van elk van deze mechanismen vereist
echter validatie in een hoger orde model, i.e. de muis. Bovendien dienen
de modificatoren in dit model bevestigd te worden alvorens
getransleerd te kunnen worden naar humaan (therapeutisch)
onderzoek.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Naast het verwerven van inzicht in het mechanisme van ALS ten gevolge
van de C9ORF72 mutatie, heeft dit project de potentie om
therapeutische aanknopingspunten te identificeren. Deze
aanknopingspunten kunnen in eerste plaats leiden naar een specifieke
behandeling voor patiënten met deze C9ORF72 mutatie, maar kunnen
mogelijks ook geëxtrapoleerd worden naar alle ALS patiënten.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

50 genetisch gewijzigde muizen die een mutant humaan C9ORF72 gen
tot expressie brengen zijn model voor ALS.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?

We trachten het ziektebegin en de overleving te beïnvloeden door deze
knaagdieren in te kruisen met een andere genetisch gewijzigde
muizenstam die een bepaald gen mist of tot overexpressie brengt of
door te behandelen met stoffen welke mogelijks een therapeutische
betekenis hebben voor menselijke ALS. De bekomen dieren zullen
verlammingsverschijnselen ontwikkelen die progressief toenemen naar
het einde van het hun leven toe. De impact van deze ALS-pathologie is
ernstig (verlamming, gewichtsverlies, spieratrofie).
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Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

We werken volgens de 3R's geformuleerd door Russel & Burch (1959).
Alvorens men is overgeschakeld naar het muismodel, is er reeds
onderzoek uitgevoerd met behulp van verschillende in vitro modellen
(neuronale celllijnen, primaire motorneuron culturen) en lagere
diermodellen (zebravis). Niettegenstaande de vooruitgang die men met
deze verschillende modellen heeft geboekt, is het gebruik van een hoger
diermodel (zoals de muis) onontbeerlijk om het ALS-fenotype dat zich
voordoet bij patiënten volledig na te bootsen en te moduleren.
Door gebruik te maken van muizen die dezelfde erfelijke achtergrond
delen en door nestgenoten te vergelijken wordt de variabiliteit in
ziekteverloop tussen de verschillende muizen beperkt. Er wordt gebruik
gemaakt van minimun 12 dieren per behandelingsgroep om
betrouwbare resultaten te bekomen ('Guidelines for preclinical animal
research in ALS/MND: A consensus meeting'. Ludolph A. et. al.
Amyotrophic Lateral Sclerosis 2010;11: 38-45). Tevens zal elk dier
maximaal benut worden door weefsels te isoleren die voor verschillende
experimenten gebruikt zullen worden.
Om nieuwe behandelingsstrategieën voor ALS te ontwikkelen zijn
experimenten met een hoger diermodel noodzakelijk. Er wordt vaak
gebruik gemaakt van muizen omdat ze genetisch voldoende verwant
zijn met de mens en ze efficiënt gehuisvest kunnen worden. Het gebruik
van deze knaagdieren gebeurt in overeenstemming met de richtlijnen
beschreven in: 'Guidelines for preclinical animal research in ALS/MND: A
consensus meeting'. Ludolph A. et. al. Amyotrophic Lateral Sclerosis
2010;11: 38-45. Wanneer de muizen het humane eindpunt (= wanneer
het dier niet meer binnen de 30 seconden op de poten kan draaien,
vertrekkende vanuit ruglig op een vlak oppervlak) hebben bereikt, zullen
ze geëuthanaseerd worden voor verdere analyse.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

321

Titel van het project

Geslachtsorganen van de vrouw: ontcijferen van biologie en ziekte

Looptijd van het project

01/09/2018-31/08/2023

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Endometrium - ovarium - organoïden - stamcellen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Endometrium (baarmoederslijmvlies) en ovarium (eierstok) zijn de
belangrijkste vrouwelijke voortplantingsorganen. Ondanks grote
onderzoeksinspanningen, is de fundamentele kennis over hun biologie
(homeostase en remodelering) heel beperkt. Bovendien leidt
ontregeling van deze processen tot ziekten met een grote impact op de
vruchtbaarheid. Onderliggende mechanismen zijn nog grotendeels
onbekend en de therapie-efficiëntie is de afgelopen decennia niet
substantieel verbeterd, vooral door het gebrek aan betrouwbare
onderzoeksmodellen. In ons laboratorium bestuderen we de biologie en
pathologie van deze belangrijke voortplantingsorganen door gebruik te
maken van de nieuwe organoid-technologie

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Organoïden zijn driedimensionale in vitro reconstructies van een
weefsel (mini-organen). Interessant is dat organoïden heel
expandeerbaar zijn in cultuur. In ons project ontwikkelen we organoïden
van muis-endometrium en -eierstokken om de biologie van deze
weefsels te bestuderen. Parallel ontwikkelen we organoïden uit
menselijke stalen van ziek endometrium (zoals endometriumkanker) en
eierstokken (zoals eierstokkanker), verkregen van patiënten na
geïnformeerde toestemming. Ons onderzoek m.b.v. nieuwe en krachtige
in vitro organoïde-modellen zal sterk bijdragen tot het beter begrijpen
van endometrium- en ovarium-biologie en -ziekten, en tot identificatie
van nieuwe en betere therapieën.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Muizen; 500-tal per jaar

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van

Voor het opzetten van organoïde-culturen worden de muizen eerst
geëuthanaseerd alvorens de weefsels te isoleren uit het dier.
Voor transplantatie-studies worden de muizen geanestheseerd
vooraleer de ingreep wordt uitgevoerd.
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deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De muizen worden meermaals per week gemonitord. Wanneer het
eindpunt van de proef wordt bereikt (tussen 2-8 weken, afhankelijk van
proef) worden de dieren geëuthanaseerd voor verdere analyse. Het
project wordt als ernstig ingeschat

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

Met het ontwikkelen van organoïden wordt reeds in sterke mate
tegemoet gekomen aan het principe van de 3Vs. Het vervangen van
proefdieren met organoïden als betrouwbaar preklinisch model, het
verminderen van het aantal proefdieren (vanuit 1 weefselstukje kan in
vitro massaal weefsel gegenereerd worden), en het verfijnen van de
ziektemodellen (organoïden van humane biopsies lijken meer op de
menselijke ziekte dan muismodellen). Voor de volledige karakterisering
van het nieuwe ontwikkelde organoïde-model is er een beperkt luik
nodig van dieronderzoek (o.a. organoïde-implantatie in de muis).
Het aantal dieren wordt zo laag mogelijk gehouden. Om betekenisvolle
resultaten te bekomen, zijn van elk model wel voldoende muizen nodig,
zowel voor kweek als analyse. Onze studie verzamelt vooral kwalitatieve
gegevens zodat het aantal dieren beperkt kan blijven. Zoals in elk
weefsel is de stamcelpopulatie van endometrium en ovarium wellicht
klein, en zijn voldoende stamcellen (weefsels/muizen) nodig om de
nodige organoïde-lijnen te ontwikkelen
We houden het aantal proefdieren ook minimaal door de verschillende
weefsels waarop we focussen, gelijktijdig te isoleren van eenzelfde dier.

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Muizen zijn het best geschikt voor de weefsel-isolatie en -transplantatie
proeven. Humane weefsels kunnen enkel getransplanteerd worden naar
immuundeficiënte dieren en hiervoor zijn er toegankelijke
muismodellen. Ook voor het stamcelonderzoek (zoals ‘lineage tracing’)
zijn genetisch-gemodificeerde modellen nodig die enkel maar bestaan
voor muizen.
Ongemak (pijn) van dieren wordt geminimaliseerd door gebruik te
maken van anesthetica en door tijdige euthanasie, ook wanneer het dier
ernstig ziek wordt voor het einde van de proef.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Experimentele studie naar gebruik van een biologische klep

Looptijd van het project

5 jaar, vanaf 01/06/2018

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)
Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het materiaal dat wij vandaag gebruiken om kleppen te vervangen bij
patiënten heeft nog een belangrijk nadeel, met name verkalking op
lange termijn (zeker bij jongere patiënten). Er bestaan nu nieuwe
technieken voor de behandeling van pericardweefsel waaruit kleppen
gemaakt worden.. We wensen 3x een kleine reeks dieren (n=10) te
opereren met deze klep, en deze dieren gedurende 6 maanden op te
volgen, met echocardiografie.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Bij een gunstig resultaat kan dit materiaal eventueel in de klinische
praktijk geimplementeerd worden. Er is alleen absolute noodzaak naar
een goede pre-klinische test bij schapen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

In totaal 30 Schapen (Swifter-Charolais), waarbij 10 studie-dieren per
groep, er is geen nood aan controles (voldoende historische data
aanwezig in labo). We rekenen op mogelijks 2 overlijdens per groep. Dus
totale N = 30 om aan 8 goede experimenten per groep te geraken.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De dieren ondergaan een procedure via thoracotomie, onder algemene
narcose. De voornaamste last zal beperkt zijn tot 2-3 dagen
postoperatief. Er wordt echter zeer adequate pijnstilling toegediend.
Nadien verwachten wij geen majeure problemen bij deze dieren. Het
project wordt als ernstig ingeschat

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het is volstrekt onmogelijk om dit soort test in vitro uit te voeren. In de
USA blijft FDA deze proeven eisen van elke klep waarvan overwogen
wordt om ze klinisch te gaan gebruiken. Het is de unieke combinatie van
de omgeving waarin de klep zich bevindt (druk, flow, bloedcontact,...)
die maakt dat deze test een betrouwbaar beeld geeft van de échte
performantie van de klep.

Dit is een exploratieve en descriptieve pilootstudie, powerberekening
niet mogelijk. We weten uit ervaring met vroegere reeksen dat 8 goede
implantaten een goed beeld geeft van het gedrag van een klep (6 is een
absoluut minimum).

Wereldwijd is het schapenmodel in gebruik voor kleponderzoek. De
anatomie en afmetingen zijn zeer gelijkaardig aan de humane situatie.
Kleinere diersoorten zoals knaagdieren zijn omwille van praktische
redenen niet bruikbaar. De pijnstilling, sedatie en narcose zijn een
belangrijk aandachtspunt. We mikken ernaar de procedure zo sterk
mogelijk te laten lijken op een operatie bij een patiënt (sedatie, narcose,
krachtige pijnstilling met buprenophine en meloxicam achteraf tot 3
dagen postoperatief.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Testen van natuurproducten tegen schimmelinfecties

Looptijd van het project

2 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Candida albicans, natuurproduct, biofilm

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Candida albicans is een schimmel die bij de meeste mensen aanwezig is,
maar bij een verzwakt immuunsysteem gevaarlijk kan worden met een
hoog sterftecijfer. Deze schimmel kan ook biofilmen vormen op allerlei
materiaal dat bij patiënten wordt ingeplant. Bestaande
antischimmelproducten werken slecht tegen biofilmen. Daarom is er
nood aan nieuwe geneesmiddelen. Uit medicinale planten hebben we
stoffen geïsoleerd die in een proefbuis Candida biofilmen kunnen
afdoden. We willen nu nagaan of die stoffen ook werken bij
proefdieren. Hiervoor gebruiken we een muis model waarbij materiaal
met Candida albicans biofilmen onderhuids wordt ingeplant, en we het
effect kunnen testen van natuurproducten op het afdoden van de
biofilm.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Een belangrijk voordeel is dat er mogelijkerwijze een nieuwe klasse van
antischimmelproducten kan gevalideerd worden in een modelsysteem
bij een proefdier. Dit is een belangrijke stap tussen het aantonen van
een effect in proefbuizen, en eventuele testen bij de mens. In dit geval
zullen het producten zijn die ook op biofilmen zullen werken, die nu
vaak moeilijk te behandelen zijn.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Sprague Dawley ratten. In totaal worden er voor de eerste fase van het
onderzoek ongeveer 95 ratten gebruikt.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?

De ratten krijgen korte stukjes katheter (1cm) onderhuids ingeplant op
hun rug. Hiervoor worden ze in slaap gedaan. De dieren worden dan
ofwel met rust gelaten gedurende 24h of 48h, of dagelijks ingespoten
(IV of IP) gedurende 7 dagen. Daarna worden de dieren
geëuthanaseerd. Deze behandelingen zorgen ervoor dat de proefdieren
niet ernstig lijden. De ernst van het project wordt als matig ingeschat.
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Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Uit vroegere experimenten (uit ons labo maar ook uit de literatuur) is
gebleken dat resultaten bij onderzoek naar biofilms bekomen in
proefbuizen niet zomaar konden herhaald worden in proefdieren. Een
biofilm is een gemeenschap van cellen (schimmels en/of bacteriën)
waarin echer ook cellen van de gastheer zitten en waar het
immuunsysteem van de gastheer op inwerkt. Deze laatste twee
aspecten kunnen niet worden nagebootst in proefbuizen en in onze
experimenten willen we juist nagaan wat het effect is van teststoffen op
biofilmvorming.
Om het minimale aantal proefdieren te gebruiken overleggen we steeds
met statistici die voor ons berekenen hoeveel dieren we nodig hebben
om betrouwbare besluiten te kunnen trekken. Ons modelsysteem biedt
het voordeel dat we in 1 proefdier 6 stukjes katheter kunnen inbrengen
zodat we 6 herhalingen hebben in één proefdier. Daarnaast gebruiken
we Candida cellen die licht geven, zodat we de groei van biofilmen bij
het levende proefdier kunnen volgen door het in slaap te doen en onder
een camera te leggen. Dit reduceert zeer sterk het aantal nodige
proefdieren.
We gebruiken ratten omdat we bij deze dieren ook in een eerste tijd de
concentraties zullen bepalen van de teststoffen in het lichaam na
toediening van verschillende dosissen. Zo kunnen we bepalen welke
dosis niet toxisch is, maar wel voldoende om biofilmen af te doden. De
dieren worden steeds in slaap gedaan (door enflurane toediening)
vooraleer er een ingreep plaatsvindt. Tijdens de ingreep liggen de dieren
op een verwarmde mat om hun temperatuur op peil te houden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Circulerende Tumor Cellen in Gemetastaseerd Melanoma

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Melanoma, Circulerende Tumor Cellen, Sequencing

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Melanoma is de meest aggressieve vorm van huidkanker. Cellen zaaien
uit nadat ze toegang krijgen tot de bloedstroom, waar ze detecteerbaar
worden als Circulerende Tumor Cellen (CTCs). Hoewel slechts een
minderheid van de CTCs in staan is om letsels op afstand te
veroorzaken, zijn deze cellen soms al jaren aanwezig voor een
metastase radiologisch detecteerbaar wordt. Het meten van CTCs met
huidige technieken is moeilijk, en bovendien niet in staat te
identificeren welke cellen uiteindelijk zullen uitzaaien. Dit project tracht
d.m.v. de identificatie van nieuwe biomerkers de methode voor de
identificatie en isolatie van metastaserende CTCs op punt te stellen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Een nauwkeurige en betrouwbare techniek voor de identificatie van
CTCs zal de diagnose, opvolging en behandeling van melanoma
innoveren. Patiënten met een hoger risico op uitzaaiing, residuele ziekte
na behandeling of ontwikkeling van therapieresistentie kunnen met
deze test vroegtijdiger geïdentificeerd worden. De test is minder
invasief, meer toepasbaar (en uiteindelijk vermoedelijk goedkoper) dan
biopsiename of medische beeldvorming. Door deze cellen te profileren
kunnen patiënten beter gestratificeerd worden naar behandeling toe, of
qua prognose. Dit project zal nieuwe inzichten verschaffen over het
uitzaaiingsproces zelf, wat kan leiden tot nieuwe therapeutische
aangrijpingspunten.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Twee groepen van telkens 15 muizen.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het

In dit project worden muizen gebruikt die genetisch gewijzigd zijn om
metastaserend melanoom te ontwikklken. De tumoren worden
opgewekt door injecties in het buikvlies, wat matige pijn gepaard gaat.
De ontwikkeling van kanker zal op korte of lange termijn uiteindelijk tot
ernstig discomfort leiden wat euthanasie vereist.
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uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Om merkers te identificeren zullen we kankercellen in primaire
tumorletsels, bloed (CTCs) en uitzaaiing vergelijken. Omdat het fenotype
van cellen verandert tijdens uitzaaiing, kunnen noch cellijnen, noch
andere alternatieven de complexiteit van dit proces adequaat
nabootsen. Het gebruik van een (genetisch gewijzigd) levend diermodel
is cruciaal voor het experimentele design en de gebruikte technieken.
Bijvoorbeeld: het muismodel is zo ontworpen dat alle tumorcellen rood
fluorescent oplichten, wat ons verzekert welke cellen in het bloed van
tumorale origine zijn.
De gebruikte diermodellen ontwikkelen in (quasi) 100% van de gevallen
huidkanker, maar deze zaait niet altijd uit. Het minimaal aantal dieren is
zo gekozen dat het verkrijgen van voldoende uitgezaaide stalen om de
techniek op punt te stellen gewaarborgd wordt. Dit op basis van interne
(voorgaande projecten in het labo) en externe (literatuur) gegevens.
Het gebruikte model is een gevestigde waarde in onderzoek naar
gemetastaseerd melanoma. Alternatieve zebravis en tandkarper
modellen zijn beschreven, maar deze beschikken over anatomische
(onbehaarde huid, aanwezigheid van verschillende gepigmenteerde
celtypes), immunologische (anti-kanker immuniteit in vissen is
onvoldoende gekend), en histologische (vereiste dedifferentiatie voor
kankervorming) problemen. Lijden wordt geminimaliseerd door de
nauwgezette opvolging van de dieren, optimalisering van hun
huisvesting en de vervroegde euthanasie zo nodig.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

EphA4 inhibitie in herstel na beroerte

Looptijd van het project

12/09/2018 - 31/10/2020

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Beroerte, herstel, rehabilitatie, behandeling, EphA4

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

In dit project zal gekeken worden naar het effect van EphA4 inhibitie in
combinatie met rehabilitatie op functioneel herstel na beroerte.
Beroerte is de voornaamste reden voor volwassen invaliditeit en een
van de belangrijke doodsoorzaken wereldwijd. Beschikbare
behandelingen zijn gericht op het herstel van bloedtoevoer, om zo
schade te beperken. Hoewel deze behandelingen goed werken hebben
ze het nadeel dat ze binnen 4,5 uur gestart moeten worden. Dit
limiteert het gebruik tot een klein percentage patiënten waardoor velen
afhankelijk zijn van het spontaan herstel van de hersenen, een proces
dat verbeterd kan worden door rehabilitatie. Het is daarom van groot
belang om een behandeling te vinden die het herstel kan verbeteren.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Aangezien een klein percentage van de beroerte patiënten in
aanmerking komt voor de bestaande behandelingen in de eerste uren
na een beroerte, is het van groot belang om middelen te vinden die de
periode achteraf positief kunnen beïnvloeden. Hierbij kan gedacht
worden aan het blokkeren van moleculen die een negatief effect
hebben op herstel mechanismen. EphA4 is een van deze inhibitors en
het blokkeren van deze receptor zou daarom voor verbeterd/versneld
herstel kunnen zorgen. Het doel van dit experiment is om te
onderzoeken of een behandeling met EphA4 blokkerende peptiden,
gestart op dag 2 na de beroerte, kan leiden tot beter functioneel herstel.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Voor dit volledige experiment zal gebruik worden gemaakt van 210
volwassen muizen.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het

De muizen zullen onder algemene verdoving een ischemische beroerte
geïnduceerd krijgen waardoor ze de eerste dagen na de beroerte
ernstige pijn en discomfort zullen ervaren. De muizen herstellen echter
na 1 tot 2 dagen en hebben enkel nog moeite met het gebruik van hun
aangedane voorpoot. Het verwijderen van de osmotische pompjes, die
ook onder verdoving geplaatst werden, kan ook tot pijn leiden. Aan het
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uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

eind van het experiment worden muizen geëuthanaseerd. Het project
wordt als ernstig ingeschat.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Om herstel na beroerte goed te kunnen bestuderen is het nog steeds
noodzakelijk om gebruik te maken van diermodellen. Wij hebben
voorafgaand aan dit project met behulp van primaire culturen hebben
aangetoond dat EphA4 betrokken is bij axonale uitgroei, een belangrijk
mechanisme betrokken bij functioneel herstel. Echter is het noodzakelijk
om de EphA4 blokkerende peptiden te bestuderen in muizen aangezien
een behandeling altijd voor neveneffecten kan zorgen. Daarnaast zijn
wij geïnteresseerd in de combinatie van behandeling en rehabilitatie,
iets wat enkel te testen is in een hoger diermodel.
Wij hebben gebruik gemaakt van een poweranalyse op basis van een
eerder uitgevoerd experiment in muizen met een verlaagde hoeveelheid
EphA4. Op basis hiervan hebben we vastgesteld dat we 26 muizen per
groep nodig hebben. Daarnaast zijn een aantal extra muizen
aangevraagd om het effect van onze behandeling met rehabilitatie te
onderzoeken met behulp van verschillende moleculaire technieken.
Uiteindelijk heeft dit geleid tot 210 muizen in totaal.
In dit project maken we gebruik van C57Bl6J muizen die in-house
gekweekt worden. Aangezien wij gespecialiseerd zijn het uitvoeren van
beroerte modellen in muizen is gekozen voor deze diersoort (t.o.v.
bijvoorbeeld ratten). Om pijn zoveel mogelijk te reduceren krijgen de
dieren direct na de beroerte pijnstilling toegediend. Verder wordt er
extra vloeistof gegeven als muizen te zwak zijn om te drinken. Over het
algemeen herstellen de dieren na 1 tot 2 dagen en is de pijn daarna
beperkt. Algemene gezondheid wordt tijdens het gehele experiment
gemonitord, onder andere op basis van veranderingen in gewicht.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Methode optimalisatie labo Nefrologie

Looptijd van het project

5 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Methode optimalisatie, nefrologie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Chronisch nierlijden treft meer dan 10 % van de bevolking. De oorzaken
van acuut en chronisch nierlijden zijn zeer verscheiden. Bij sommigen
evolueert de nierziekte naar ernstig nierfalen met nood aan nierfunctie
vervangende therapie (hemodialyse, peritoneaal dialyse of
niertransplantatie). De voorbije jaren is er enorme vooruitgang geboekt
op gebied van dialyse en niertransplantatie, maar er is nog ruimte voor
verbetering. Om duidelijkheid te krijgen in de processen die
plaatsvinden bij nierlijden en na niertransplantatie, is er genetisch
onderzoek nodig. Dit genetisch onderzoek zal gebeuren door middel van
DNA en RNA extracties uit weefselbiopsies.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Met de afgenomen weefselbiopsies van geëuthanaseerde varkens,
zouden we de technieken om DNA/RNA te isoleren uit weefselmateriaal
(bot, nier, arterie, huid, peritoneum, darm) optimaliseren. Door gebruik
te maken van de weefselbiopsies van varkens, zouden er geen humaan
klinisch relevante stalen verloren gaan.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

25 varkens

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

Voor dit onderzoek worden alleen varkens gebruikt, die tijdens een
ander voorafgaand onderzoeksproject onder volledige narcose op een
humane manier geëuthanaseerd zijn. Dit project wordt als terminaal
ingeschaald
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Deze weefsels van geëuthanaseerde dieren zijn ter vervanging om geen
humane klinisch stalen op te offeren. Tevens is het niet mogelijk om bij
patiënten meerdere weefselbiopsies af te nemen voor RNA en DNA
optimalisatie, omwille van verhoogd risico op complicaties. RNA en DNA
optimalisatie is onmogelijk zonder gebruik te maken van
biopsieweefsels. Daar een varkensmodel zowel anatomisch als
fysiologisch dichtst bij de mens ligt, zijn weefselbiopsies van deze
diersoort het meest aangewezen.
Bij een toegewezen dood varken, zal er optimaal zoveel mogelijk
weefselbiopsies afgenomen worden. Door gebruik te maken van
varkens uit een ander onderzoeksproject, worden er in totaal minder
dieren gebruikt.

Het varken is anatomisch en fysiologisch heel verwant aan de mens. Elke
bevinding in dit diermodel kan rechtstreeks overgebracht worden naar
de kliniek. De weefsels worden enkel bij dode dieren verzameld.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Happy Joints: De rol van mechanische belasting in kraakbeen
homeostase, degeneratie en herstel: een multi-schaal aanpak.

Looptijd van het project

5 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

osteoartrose, kraakbeen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Wij willen de rol van mechanische belasting en biologische factoren in
het behoud van gezond kraakbeen en het ontstaan van
kraakbeenschade onderzoeken. We willen nagaan of en hoe instabiliteit
van het gewricht bijdraagt tot biologische veranderingen in het
kraakbeen en het ontstaan van kraakbeenschade. Dit doen we door na
te gaan in welke mate het combineren van gewijzigde belasting en
gewijzigde kraakbeenbiologie het ontstaan van kraakbeenschade
versnelt. Dit onderzoeken we door gebruik te maken van inzichten uit
computermodellen, experimenten met een bioreactor en diermodellen,
in dit geval in de rat. Deze inzichten worden dan samengevat in een
computermodel.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Het ontwikkelde computermodel, waarmee we het effect van
gewijzigde mechanische belasting op het kraakbeen dan wel
kraakbeenbiologie kunnen voorspellen, zal in de toekomst toelaten het
effect van mechanische en biologische factoren op het ontstaan van
kraakbeenschade na te gaan zonder hiervoor dierexperimenten uit te
moeten voeren. Met de verkregen wetenschappelijke inzichten kunnen
we uiteindelijk oefentherapie ter preventie en behandeling van
kraakbeenschade verbeteren. Ook kunnen we bijdragen tot de
ontwikkeling van medicamenteuze behandelingen die kraakbeen
beschermt tijdens belasting.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Wij zullen ongeveer 75 Wistar ratten gebruiken, gespreid over 5 jaar.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het

Voor het induceren van de knie instabiliteit wordt een chirurgische
interventie gebruikt, terwijl voor het induceren van biologische
wijzigingen, injecties in het gewricht gebruikt worden. We verdoven de
ratten met een injectie om zo weinig mogelijk stress te veroorzaken en
behandelen ook eventuele pijn. Nadien is het te verwachten dat onze
proefdieren, in de periode van enkele weken waarin de proef loopt,
kraakbeenschade ontwikkelen. Wij anticiperen dat dit matig tot ernstig
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uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

ongemak zal veroorzaken. Op het einde van de proef worden de dieren
op een humane wijze geëuthanaseerd. De ernst van het project wordt
als matig ingeschat.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Er bestaan geen betrouwbare testen met cellen in een cultuurschaal die
toelaten belasting zoals in een gewricht aanwezig is, aan te leggen en te
voorspellen hoe de cellen hierop gaan reageren. Omdat een cel in een
cultuurschaal dus de complexe context van een levend wezen mist,
willen we nu testen uitvoeren bij ratten.

Deze methode werd reeds succesvol toegepast door andere
onderzoekers bij ratten en zal verder op punt gesteld worden. De
modellen werden reeds toegepast om de rol van behandeling bij
kraakbeenschade te onderzoeken en zijn rechtstreeks relevant. Wij
hebben het benodigde aantal ratten statistisch berekend, rekening
houdend met de biologische variabiliteit van de proefdieren en het
experimentele model. Wij beogen zo om met 95% betrouwbaarheid een
uitspraak te kunnen doen over de betrokkenheid van mechanische of
biologische factoren bij het ontstaan van kraakbeenschade.
In deze fase van ons onderzoek willen wij proefdieren gebruiken omdat
een cel in een cultuurschaal de complexe context van het gewricht van
een levend wezen die we nu nodig hebben, mist. Wij willen testen
uitvoeren bij ratten omwille van de toegankelijkheid en de geschikte
grootte van de gewrichten. Bovendien laat de kraakbeendikte een
goede beeldvorming via MRI toe. Onze dieren zullen tijdens de weken
waarin de proef loopt, kraakbeenschade ontwikkelen. Wij anticiperen
dat dit ongemak zal veroorzaken. Er worden pijnstillers toegediend. De
dieren worden in standaard kooien gehuisvest, met gepaste
kooiverrijking.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Doordringing van de bloed-brein barriere door nanobody voor ALS
behandeling

Looptijd van het project

3 maand

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS), Nanobody, Therapeutische
innovatie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

De spierverlammingsziekte ALS is een zeer ernstige aandoening van
zenuwcellen van het motorisch stelsel waarvoor geen enkele
behandeling bestaat. In 20% van de overerfbare gevallen wordt de
ziekte veroorzaakt door het aan mekaar klitten van het eiwit SOD1
(Super Oxide Dismutase 1), een proces dat aggregatie wordt genoemd.
Wij hebben een nieuwe molecule ontwikkeld van het type 'nanobody'
die in cellen en in oplossing in staat is om SOD1 aggregatie tegen te
gaan, wat mogelijks een beloftevolle nieuwe therapie zou kunnen
worden, als we er in zouden slagen deze molecule in de hersenen te
krijgen. De grote moeilijkheid is de zogeheten bloed-brein bariere (BBB)
die de meeste geneesmiddelen niet doorlaat.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

We hebben een design techniek ontwikkeld om therapeutische eiwit
molecules zo aan te passen dat de kans dat ze door de BBB geraken
verhoogt. We hebben varianten van ons nanobody voor SOD1 gemaakt
die in vitro hun werk nog doen en waarvan we verwachten dat ze door
de BBB zouden kunnen geraken. Hierover kunnen we enkel uitsluitsel
krijgen via een dierenproef.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Er wordt gewerkt met 16 muizen.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

De dieren zullen een injectie krijgen met onze molecules en placebo
substanties. Voor en na de injectie zal de lichaamstemperatuur worden
gemeten. We hebben onze molecules namelijk gefuseerd aan
neurotensine, een molecule die lichte, maar goed meetbare verandering
in de lichaamstemperatuur teweeg brengt als ze in de hersenen geraakt.
De ernst van het project wordt als licht ingeschat.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De enige manier om te weten of een therapeutische kandidaat in de
hersenen geraakt is door het te testen in een levend proefdier. De
complexiteit van alle mogelijke interacties die de molecule kan
ondergaan in een lichaam zijn op geen enkele andere manier anders
accuraat te testen.

Om te beginnen zijn de molecules die getest worden vooraf grondig
getest en worden enkel hele sterke kandidaten voor therapeutische
effect in de muis getest. Verder is het minimaal aantal dieren
noodzakelijk voor een eenduidig wetenschappelijk antwoord via
statische analyse vastgesteld.
Muis is het eenvoudigste zoogdiermodel dat predictief is voor de BBB in
primaat en mens, hoewel verder werk zeker noodzakelijk zal zijn
vooraleer dit in mens getest kan worden. De proef is bijzonder kort en
eenvoudig en zal worden uitgevoerd door zeer ervaren mensen die erg
voorzichtig te werk gaan en aangepaste instrumenten gebruiken. Er
wordt geen groot ongemak voor de dieren verwacht.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Karakterisatie van muis RGC dendrietremodellering als drijvende kracht
voor axonale regeneratie

Looptijd van het project

01.10.2018 - 30.09.2023

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

dendrietremodellering, axonale regeneratie, inflammatie, PTEN deletie,
retinale ganglion cel (RGC)

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Neurodegeneratieve aandoeningen treffen een steeds grotere groep
mensen. Het ontrafelen van de mechanismen die betrokken zijn bij
neurodegeneratie, kan nieuwe inzichten leveren die essentieel zijn om
nieuwe therapeutische strategieën te ontwikkelen voor axonale
regeneratie in het centraal zenuwstelsel (CZS). Tot nu toe richtte
dergelijk onderzoek zich echter vooral op axonale regeneratie, terwijl
een ander essentieel onderdeel van het neuronale circuit grotendeels
over het hoofd werd gezien: de dendrieten. In dit project willen we onze
innovatieve hypothese, die stelt dat dendritische inkrimping bijdraagt
aan axonale regeneratie en bekomen is door onderzoek in zebravissen,
bekrachtigen in de muis. Verder willen we nagaan of energietransfer via
mitochondriaal transport aan de basis van deze interactie zou kunnen
liggen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit project zal bijdragen aan onderzoeksdomeinen die focussen op de
link tussen dendrietremodellering en axonale regeneratie. Het
onderzoek zal bijdragen aan de karakterisatie van
dendrietremodellering die optreedt na beschadiging in het centraal
zenuwstelsel en hoe deze de regeneratieve respons beïnvloeden. Het
vernieuwende aspect van dit onderzoeksvoorstel schuilt in het feit dat
dendrieten heel vaak over het hoofd gezien worden bij het analyseren
van het regeneratief proces.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Muis (800) gedurende 5 jaar

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het

Muizen waarvan de oogzenuw van één oog beschadigd wordt (optical
nerve crush of ONC) en/of die een injectie in het oog krijgen, zullen
hierbij steeds verdoofd worden en vertonen matige of voorbijgaande
tekenen van pijn/discomfort na de ingrepen. Bovendien zullen deze
dieren opgevolgd worden na de ingreep. De dieren worden
geëuthanaseerd aan het einde van de experimenten voor verdere
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uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

histologische of moleculaire analyse. De ernst van het project wordt als
matig ingeschat.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.
Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

Deze studie staat slechts in beperkte mate alternatieve methoden toe.
Er zijn geen alternatieven beschikbaar voor de voorgestelde in vivo
proeven, aangezien tot op heden het niet mogelijk is om het
regeneratieproces van een beschadigd neuronaal circuit volledig
artificieel na te bootsen. We zullen in dit project wel het aantal
proefdieren sterk verminderen door gebruik te maken van in vitro
neuronale culturen in een nieuw te ontwikkelen microfluidic opstelling
om de onderliggende cellulaire mechanismen verder te ontraflen. Het
aantal dieren wordt ook ingeperkt door, waar mogelijk, het weefsel van
één muis te gebruiken om meerdere onderzoeksvragen te
beantwoorden.
Een minimum aantal dieren waarbij een statistisch significant verschil
opgemerkt kan worden, werd bepaald via een statistisch-onderbouwde
berekening van de steekproefgrootte via de software GraphPad
Statmate 2.00. Daarnaast wordt het aantal gebruikte dieren ook
ingeperkt doordat meerdere analyses/experimenten worden uitgevoerd
op één post-mortem specimen. Zo zullen gekleurde whole mount
retina’s opnieuw gebruikt worden voor het maken van retinale
cryocoupes.
Gezien de overeenkomsten in de anatomie van het oog, is de muis het
laagste species dat geschikt is voor deze studies. Standaard wordt de
muis gebruikt voor het uitvoeren van de voorgestelde experimenten.
Daarnaast is het oog van de muis gemakkelijk te manipuleren.
Chirurgische ingrepen worden onder algemene verdoving uitgevoerd.
Daarnaast wordt gebruikt gemaakt van oogdruppels voor extra lokale
verdoving. De ONC ingreep kan gecategoriseerd worden als matig qua
graad van lijden. De dieren die de vooropgestelde procedures
ondergaan kunnen een matige pijn op korte termijn of een lichte pijn op
lange termijn ondervinden. Daarnaast treedt blijvend gezichtsverlies in
één oog op bij deze dieren.Na de behandeling wordt een oogzalf met
steroiden en antibiotica toegediend en worden de dieren op een
warmtekussen gelegd waar ze kunnen ontwaken. De dieren worden
dagelijks opgevolgd. Op deze manier kunnen eventuele ongemakken
snel vastgesteld worden waarna deze, indien mogelijk, verlicht kunnen
worden met behulp van analgesie.

339

Titel van het project

Mechanismen van kameraritmie na myocardinfarct: studie van de
randzone als substraat en bron van triggers

Looptijd van het project

5 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

hartaritmie, myocard infarct

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Plotselinge sterfte als gevolg van abnormale elektrische activiteit van
het hart is een belangrijke complicatie bij patiënten met een hartaanval.
Het verstoppen van het bloedvat tijdens een hartaanval zal een deel van
het hart beschadigen. Een litteken zal de verloren hartspier vervangen.
Dit kan de normale hartslag niet behouden, zodat de resterende
onbeschadigde spier zal groeien om zich aan te passen aan de hartslag.
Tussen dit levende weefsel en het litteken bevindt zich een grensgebied.
Er is goede reden om te denken dat de cellen in dit grensgebied tijdens
de aanval of kort daarna beschadigd werden. Dit veroorzaakt een unieke
'slechte' aanpassing en kan een abnormale functie hebben. Dit is
verantwoordelijk voor de verstoringen in het hartritme die leiden tot
hartstilstand en overlijden. We zullen bestuderen wat er speciaal is in
deze grensgebiedscellen en stoffen testen die hun functie kunnen
'normaliseren' en abnormale elektrische activiteit kunnen voorkomen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De informatie uit het voorgestelde project zal het wetenschappelijke
inzicht verbeteren in wat er gebeurt met de hartritmes na een
hartaanval. Deze inzichten in hoe abnormale elektrische activiteit en
een plotselinge dood na een hartaanval voorkomen kunnen helpen bij
het identificeren van doelen voor medicijnen om deze dodelijke
aandoeningen te behandelen. Bovendien zal de validatie van onze
dierstudies door experimenten in menselijke cellen en weefsels de
bevindingen bevestigen dat ze relevant zijn voor de klinische praktijk.
Daarom zullen inzichten uit dit werk bijdragen aan het verminderen van
het risico op plotseling overlijden bij patiënten na een hartaanval door
betere vroege waarschuwingssignalen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

In dit project worden maximaal 240 varkens gedurende 5 jaar gebruikt.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte

Bij het begin van het experiment zal een hartinfarct worden
geïnduceerd bij de dieren onder volledige anesthesie. Dit kan lichte tot
matige ongemakken en een risico van 20-25% op plotselinge hartdood
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negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

bij sommige dieren veroorzaken. Bovendien kunnen de dieren na de
operatie bij invasieve onderzoeken matige pijn ervaren. De ernst van
het project wordt als matig ingeschat.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Momenteel zijn er geen goede alternatieven voor het bestuderen van
aanpassingen en elektrische afwijkingen in het grensgebied tussen
gezonde spierweefsel en litteken weken na een hartaanval.

Ons lab heeft uitgebreide ervaring met het ontwerpen van dit soort
experimenten. We hebben statistische berekeningen uitgevoerd om een
schatting te maken van het minimumaantal dieren dat we zullen
gebruiken. Deze berekeningen worden geverifieerd door verschillende
onderzoekers en in overleg met een statisticus.
Het varkensmodel wordt gebruikt omdat hun cardiovasculaire systeem
qua structuur en functie vergelijkbaar is met mensen. Dieren worden
gehuisvest in standaard verrijkte kooien die zijn geoptimaliseerd voor
ruimte, temperatuur en licht. Alle invasieve procedures zullen worden
uitgevoerd onder volledige narcose en na operaties zullen de dieren
voldoende pijnstillers en antibiotica krijgen. Bovendien zullen ze
dagelijks worden gecontroleerd en bij tekenen van angst of ongemak zal
contact worden opgenomen met de dierenarts en een passende
behandeling of actie worden ondernomen

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Effect van nieuwe therapeutische geneesmiddellen op retinale
permeabiliteit in een acuut muismodel

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

therapie - bloedvaten - lekkage - oog

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Retinale aandoeningen ten gevolge van lekkage van bloedvaten zijn veel
voorkomend en zijn de belangrijkste oorzaken van blindheid in de
wereld. De huidige behandelingen zijn vaak geassociëerd met
neveneffecten. In dit project zal het effect van nieuwe behandelingen
tegen lekkage van de bloedvaten uitgetest worden in een muizenmodel
voor retinale lekkage.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De testen met de nieuwe kandidaatgeneesmiddellen in dit model voor
vasculaire permeabiliteit in de retina maakt het mogelijk op een
relevante en snelle wijze het in vivo potentiëel van het geneesmiddel
aan te tonen. Dit geneesmiddel is gericht tegen een belangrijke
component dat betrokken is bij de lekkage in ziektes als diabetische
retinopathie. De preklinische studies met dit model zijn noodzakelijk als
in vivo karakterisatie van het geneesmiddel voor het in patiënten kan
getest worden.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Muizen - 792

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Alle ingrepen gebeuren onder volledige en plaatselijke verdoving van
het oog. De postoperatieve pijn na de ingrepen is minimaal en beperkt
tot maximaal 1 dag na de ingreep. De pijn in onze experimenten is mild.
Indien de muizen toch te veel pijn zouden lijden, zal euthanasie
uitgevoerd worden. De ernst van het project wordt als matig ingeschat.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Verschillende celtypes kunnen in cultuur gebracht worden, maar in vitro
studies kunnen ons niets vertellen over de complexe structuren,
verbindingen en interacties die plaatsvinden in het visuele systeem. Om
meer inzicht te verkrijgen in oogziekten waarbij complexe interacties
van het visuele systeem een rol spelen, is enkel onderzoek bij
proefdiermodellen mogelijk.

Per experiment wordt de steekproefgrootte berekend die het minimum
aantal dieren aangeeft om significante verschillen te zien. Hierbij wordt
de variatie die in dit soort studies voorkomt, in rekening gebracht.
Bovendien is het noodzakelijk om het experiment minstens 2x te
herhalen.
De muis is het meest gebruikte dier voor de studie om efficiëntie van
compounds na te kijken. Dit acuut model van vasculaire permeabiliteit
maakt het mogelijk op een directe en kortstondige wijze het
geneesmiddel met de vereiste in vivo activiteit te selecteren voor verder
ontwikkeling. Deze muizenstudies zijn nodig als ondersteunend
materiaal bij het indienen van een dossier bij de regulatorische
autoriteiten. De dieren worden volgens de algemeen geldende regels
verdoofd en geëuthanaseerd door getraind personeel.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Rol van Tissue Transglutaminase 2 in type 1 diabetes

Looptijd van het project

5 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Diabetes, deamidatie, Transglutaminase 2 (TGM2), auto-antigenen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

We willen graag evalueren of de afwezigheid van het TGM2 enzym kan
voorkomen dat NOD muizen diabetes ontwikkelen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Indien de afwezigheid van TGM2 inderdaad de ontwikkeling van
diabetes kan vertragen of voorkomen, zal dit een basis zijn voor de
ontwikkeling van nieuwe therapieen voor type 1 diabetes.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

NOD TGM2 Knockout muizen, 404 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Er worden geen behandelingen uitgevoerd bij de muizen. De verwachte
negatieve effecten en graad van lijden zijn beperkt. Muizen zullen
geëuthanaseerd worden in een pre-diabeet stadium of op de dag dat ze
gediagnosticeerd worden, om zo onnodig lijden te voorkomen. De ernst
van het project wordt als matig ingeschat.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

We willen kijken of de afwezigheid van het TGM2 enzym de
ontwikkeling van diabetes kan voorkomen of vertragen in muizen. Dit is
een pre-klinische vraagstelling, die niet aan de hand van in vitro
modellen beantwoord kan worden.

Aan de hand van een power analyse werd het aantal te onderzoeken
dieren bepaald.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Wij willen kijken naar het effect van deletie van het TGM2 enzym in
NOD muizen. De NOD muis is een veel gebruikt dierenmodel voor
onderzoek op type 1 diabetes, aangezien deze muizen spontaan
diabetes ontwikkelen en het ziekteverloop in dit model vrij gelijkaardig
verloopt als de ontwikkeling van Type 1 Diabetes bij de mens. De
beoogde experimenten vergen beperkt ongemak bij de dieren.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Studie van effect van vaccinatie met gecitrullineerd GRP78 en andere
peptiden op diabetes ontwikkeling in NOD mice

Looptijd van het project

5 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Diabetes, deamidatie, citrullinatie, nanopartikels, auto-antigenen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

We willen graag evalueren of vaccinatie met gemodificeerde peptiden,
die een rol spelen in Type 1 Diabetes, kan voorkomen dat NOD muizen
diabetes ontwikkelen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Indien de vaccinatie met gemodificeerde peptiden inderdaad de
ontwikkeling van diabetes kan vertragen of voorkomen, zal dit een basis
zijn voor de ontwikkeling van nieuwe therapieen voor type 1 diabetes.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

NOD muizen, 819 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De muizen worden eenmalig gevaccineerd in de lies. De verwachte
negatieve effecten en graad van lijden zijn beperkt. Muizen zullen
geëuthanaseerd worden in een pre-diabeet stadium of op de dag dat ze
gediagnosticeerd worden, om zo onnodig lijden te voorkomen. De ernst
van het project wordt als matig ingeschat.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

We willen kijken of vaccinatie met gemodificeerde peptiden de
ontwikkeling van diabetes kan voorkomen of vertragen in muizen. Dit is
een pre-klinische vraagstelling, die niet aan de hand van in vitro
modellen beantwoord kan worden.

Aan de hand van een power analyse werd het aantal te onderzoeken
dieren bepaald.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Wij willen kijken naar het effect van vaccinatie met gemodificeerde
peptiden in NOD muizen. De NOD muis is een veel gebruikt dierenmodel
voor onderzoek op type 1 diabetes, aangezien deze muizen spontaan
diabetes ontwikkelen en het ziekteverloop in dit model vrij gelijkaardig
verloopt als de ontwikkeling van Type 1 Diabetes bij de mens. De
beoogde experimenten vergen beperkt ongemak bij de dieren.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Darm-hersen-as-interactie: neuroinflammatie in hersenen na darmletsel

Looptijd van het project

17/09/2018 - 27/08/2022

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

dikke darm, darm-hersen as, epitheliale integriteit, zenuwontsteking

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

1) Beoordelen neuro-inflammatie en hersenfunctie in een pre-klinisch
ratmodel met colitis, vertrekkend van de hypothese dat neuroinflammatie in het hersenweefsel is aanwezig bij de beschadiging van de
darm en dat ontstekingen in het centraal zenuwstelsel geassocieerd zijn
met een beschadigde bloed hersen barrière.
2) Evalueer bacteriële translocatie, darmontsteking en systemische
ontsteking in een pre-klinisch ratmodel met colitis, veronderstellend dat
de aanwezigheid van neuroinflammatie in de hersenen later optreedt
als een gevolg van een disfunctionele darmbarrière en een perifere
ontstekingsreactie. Daarna zou de darmontsteking een systemische
ontsteking triggeren alsook een translocatie van microbiota.
3) Beoordelen neuro-inflammatie en hersenfunctie na darmherstel
Men kan verwachten dat na genezing of verbetering van de darmschade
ook de neuro-infectie van de hersenen zou verbeteren, ten minste bij
een aantal proefdieren.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit project zal ons helpen om de pathofysiologie van colitis beter te
begrijpen alsook om een zicht te krijgen op de communicatie tussen de
darm en de hersenen. In de toekomst kunnen deze bevindingen
omgezet worden in nieuwe targets voor geneesmiddelen om deze
patiënten beter te behandelen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

24 ratten

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de

De door DSS geïnduceerde colitis leidt tot gewichtsverlies en tot matige
pijn en ongemak. Niet-invasieve beeldvorming met MRI bij verdoofde
ratten wordt als mild beschouwd. Aan het einde van de experimenten
worden de dieren opgeofferd en worden monsters van de dikke darm,
348

dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

het bloed en de hersenen verzameld voor analyse. De ernst van het
project wordt als matig ingeschat.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.
Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

Er zijn geen alternatieve methoden voor deze studie omdat de
algemene hypothese is om veranderingen in de hersenen te bestuderen
na inductie van darmontsteking. Daarvoor worden ratten gedurende 7
dagen behandeld (maximale colitis). Dan wordt DSS gedurende 20
dagen vervangen door gewoon water zodat de genezing kan optreden

Voor PET- en fMRI-technieken zullen we zes ratten gebruiken, omdat
wijzigingen in BHB-barrière en microglia-activering kunnen worden
gedetecteerd in een dergelijke steekproefomvang en door dezelfde
apparatuur te gebruiken die in het huidige onderzoeksproject zal
worden gebruikt. We hebben een piloot-onderzoek uitgevoerd met
monsters van de hersenen van 6 verschillende dieren uit een project dat
al werd aanvaard. We evalueerden de mRNA-expressieniveaus van het
pro-inflammatoire cytokine IL-1B en de tight-junction-eiwitten ZO-1 en
occludin.
De inductie van colitis met DSS is een preklinisch model van
inflammatoire darmaandoeningen dat uitgebreid in onderzoek wordt
gebruikt en in detail wordt beschreven door Martin JC et al (2016). 4.56.0% w / v DSS-zout (molecuulgewicht 35.000-55.000 g / mol; TdB
Consultancy AB) wordt tot 7 dagen in geautoclaveerd drinkwater
toegediend. Omdat dit project functionele MRI en PET omvat, kunnen
we geen muizen gebruiken omdat de hersenen te klein zijn voor dit
soort beoordelingen.
Ratten zullen elke dag voor en na inductie van colitis worden
gecontroleerd. Lichaamsgewicht, klinische score (scorelijst voor klinische
symptomen.docx) en pijn (grimaseschaal) zullen worden geëvalueerd. In
het onwaarschijnlijke geval dat het lichaamsgewichtsverlies hoger zal
zijn dan 20%, zullen ratten worden opgeofferd omdat deze hoeveelheid
verlies van lichaamsgewicht een zeer ernstige ziekte weerspiegelt
waarvan wordt aangenomen dat deze te pijnlijk is. De
rattengrimaseschaal (aangepast van Sotocinal et al.) zal worden gebruikt
om pijn te beoordelen. Orbitale aanscherping, neus / wang uitpuilende,
oorveranderingen en wisker verandering zal worden geëvalueerd als 0 =
afwezig, 1 = matig en 2 = voor de hand liggend.
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Titel van het project

De rol van de insula in het ervaren en herkennen van emoties.

Looptijd van het project

5 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

insula, emoties, fMRI, hersenen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het anterieure of voorste deel van de insula maakt deel uit van een
netwerk dat instaat voor het ervaren van bepaalde emoties. In dit
onderzoek willen we nagaan of deze gebieden niet enkel belangrijk zijn
in het zelf ervaren van bepaalde emoties, maar eveneens een
oorzakelijke rol spelen in het herkennen van dezelfde emoties bij
anderen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Deze studie zal ons inzichten verschaffen over de hersennetwerken die
toelaten om emoties te ervaren en deze te herkennen bij anderen. Deze
kennis is belangrijk om tal van sociale stoornissen die gepaard gaan met
emotionele dysfuncties beter te begrijpen. Tevens zal dit onderzoek
hoogstnodige inzichten geven in de mogelijke toepasbaarheid van nietinvasieve focale ultrasound stimulatie als mogelijke therapeutische
neuromodulatie techniek bij de mens.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

2 of 3 rhesusapen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Er worden geen negatieve effecten op het functioneren van de dieren
verwacht. De verwachte graad van ernst van de experimentele
procedures is gering tot matig. Na de experimenten worden de dieren
gepensioneerd ofwel geëuthanaseerd.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden zijn invasieve
technieken noodzakelijk die niet bij de gezonde mens kunnen gebruikt
worden. In vitro/celcultuur onderzoek kan deze vragen ook niet
beantwoorden gezien de onderzochte functie een hersennetwerk
veronderstelt. We hebben nog te weinig kennis over hoe dat de
hersenen deze functies ondersteunen om een volledig computermodel
te maken.
Het aantal dieren is het minimum aantal (2 of 3) nodig om valiede
conclusies (op statistische gronden) te kunnen trekken. Bij elk dier zullen
herhaalde metingen gedaan worden en indien ze consistent zijn tussen
de dieren zijn twee dieren voldoende.

De functionele organisatie van het visueel systeem en de insula bij
knaagdieren is fundamenteel verschillend van dat van de primaat
(knaagdieren hebben bijvoorbeeld geen visueel corticale
gezichtsgebieden). Bovendien vereist de studie gedragstaken die het
cognitief vermogen van knaagdieren te boven gaat. Knaagdieren zijn dus
geen alternatief om de onderzoeksvragen op te lossen. We gebruiken
dezelfde postoperatieve zorg als bij de mens en de experimenten zelf
zijn pijnloos. Bovendien worden alle dieren sociaal gehuisvest in
groepen van 2 tot 5 individuen, waarbij kooiverrijking aanwezig is.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Studie en behandeling van falende nierregeneratie bij cystinose:
karakterisering van nier progenitor cellen en potentieel van
gentherapie.

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

cystinose; nier progenitorcellen; gentherapie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Cystinose is een zeldzame ziekte, veroorzaakt door mutaties in het
cystine transporter cystinosin (CTNS) gen en die leidt tot verminderde
nierfunctie en finaal tot nierfalen. 1. De karakterisatie en expansie van
progenitorcellen van de nier geïsoleerd uit de urine van cystinose
patiënten; 2. Ontwikkeling van technologie voor herstel door introductie
van het CTNS-gen in cellen van cystinose patiënten met lentivirale
vectoren en/of CRISPR/Cas9 technologie 3. Evaluatie van het potentieel
voor genetisch gecorrigeerde nierprogenitorcellen van
cystinosepatienten om het cystinotische fenotype te corrigeren in vitro
(co-cultuur studies) en in vivo testen van genetisch gecorrigeerde
nierprogenitorcellen van cystinosepatiënten in een diermodel
(muismodel). 4. Evaluatie van potentieel en tracering van menselijke
nierprogenitorcellen in muizen met cystinose (Ctns -/-).

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

In dit project proberen we voorlopercellen van nierweefsel (zgn.
nierprogenitorcellen) van patiënten met cystinose genetisch te
corrigeren via ex-vivo gentherapie. Het finale doel is het aanleveren van
een proof-of-principle van de ontwikkeling van een autologe celtherapie
voor het herstel of voorkomen van nierschade bij patiënten met
cystinose. Indien succesvol zal deze technologie en behandeling ook
toegepast kunnen worden bij andere chronische nieraandoeningen.
Resultaten zullen gepubliceerd worden in 'peer-reviewed' tijdschriften
met een hoge impact, en voorgesteld worden op internationale
meetings en naar patiëntenverenigingen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Muis (n ~ 86).

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de

Matig - de buik wordt geopend om toegang te bieden tot de renale
slagader waar de cellen worden geïnjecteerd en wordt gehecht na
celtransplantatie. Dieren worden verdoofd en krijgen pijnverlichting
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dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

gedurende 2 dagen. Muizen worden geëuthanaseerd op 2, 7 en 60
dagen na celtransplantatie.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De cruciale vragen binnen dit onderzoek (1) de localisatie en tracering,
(2) de mogelijkheid tot integratie en (3) herstel van nierweefsel door
geinjecteerde menselijke niervoorlopercellen kunnen enkel beantwoord
worden in een 'in vivo' setting. Een diermodel is bijgevolg essentieel, en
een conditio sine qua non vooraleer een eventuele toepassing binnen
een onderzoekskader in mensen overwogen kan worden.

Het chirurgische model is goed ingeburgerd in onze groep, we
verwachten een lage mislukking. Getransplanteerde voorlopercellen
worden op 3 tijdstippen geanalyseerd om onmiddellijke, vroege en late
reacties op de behandeling aan te pakken. We hebben 4 groepen
waarvan 2 controles (n = 6 / groep) en 2 zijn experimenteel (n = 6 /
groep). Totaal: 72 muizen plus 20% (14), rekening houdend met mogelijk
technisch falen tijdens injectie. Totaal = 86.
Chirurgie wordt onder narcose uitgevoerd en muizen krijgen 2 dagen
pijnstillers. Muizen in pijn of distress ondanks pijnstillers zullen
geëuthanaseerd worden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Nier endotheliale cellen bij gezondheid en ziekte: van volledige
karakterisatie tot therapeutische interventies

Looptijd van het project

5 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Metabolisme, nier, vascularisatie, endothelium

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Chronisch nierlijden (CNL) is wereldwijd een majeur
gezondheidsprobleem. CNL kan het gevolg zijn van nierletsels
veroorzaakt door blootstelling aan nephrotoxische medicijnen en
herhaaldelijke dehydratatie. Terwijl transplantatie de enige
overlevingskans biedt voor eind-stadium nierpatiënten, wordt de
economische last nog eens verergerd door het gebrek aan kwalitatief
goede donororganen tgv. ischemie/reperfusieletsels, In deze studie
stellen we voor het profiel van endotheelcellen na ischemie/reperfusie
en dehydratatie te bepalen om nieuwe targets te identificeren voor
bescherming en regeneratie van de nier en om nieuwe therapieën te
ontwikkelen voor de ischemie/reperfusie letsels.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit project wil de moleculaire signatuur van nier bloedvaten na
ischemie/reperfusieletsels en letsels na dehydratatie bestuderen. 1)
Endotheel-specifieke moleculaire (metabole) stofwisselingswegen
betrokken bij deze letsels zullen worden geïdentificeerd, 2) de
ischemie/reperfusieletsels zullen gemoduleerd worden via verschillende
(metabole) therapeutische interventies om de nierfunctie te
beschermen en de regeneratie te bevorderen, 3) het actiemechanisme
van deze therapieën zal worden onderzocht. Dit project kan een
doorbraak verschaffen wat betreft de wetenschappelijke kennis van de
rol van endotheelcellen in de nier fysiologie/ pathologie en wat betreft
therapeutische strategieën.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

1430 Muizen (C57Bl6/J en knockout KO muizen)

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van

Tijdens het project worden er experimentele procedures gebruikt, die
een matig tot ernstig ongemak zullen veroorzaken tgv nierletsels
geïnduceerd door ischemia reperfusie of dehydratatie. Om het ongemak
te beperken worden alle chirurgische ingrepen onder volledige
anesthesie uitgevoerd. De dieren krijgen indien nodig pijnstillers
toegediend. Indien nodig worden de dieren geëuthanaseerd rekening
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deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

houdend met de humane eindpunten. Het ongerief van het project
wordt als ernstig ingeschat.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Er zijn geen alternatieve methodes beschikbaar die toelaten nier
endotheelcellen te bestuderen onder fysiologische/pathologische
omstandigheden vergelijkbaar met de in vivo omstandigheden. Zo zal
het gebruik van geïmmortaliseerde endotheelcellijnen gepaard gaan
met een significant veranderd transcriptoom-, metaboloom-,
proteoomprofiel.

Er zullen pilootexperimenten uitgevoerd worden om de ideale condities
te bepalen voor het eigenlijke experiment, waardoor het aantal
benodigde dieren zal dalen. Het minimum aantal benodigde dieren per
experiment werd steeds op voorhand bepaald via een statistische
poweranalyse. Voor de single cell omics studie is het aantal benodigde
dieren gebaseerd op eerdere bulk analyses.
De voorgestelde in vivo muismodellen zijn eerder gebruikte modellen
die ons betrouwbare informatie kunnen verschaffen betreffende de
moleculaire signatuur van nier endotheelcellen na ischemie/reperfusie
of dehydratatie. Bovendien gebruiken we ook een endotheelspecifieke
KO muizenlijn, die reeds beschikbaar is binnen ons instituut. In geval van
ernstige pijn worden er aan de dieren pijnstillers toegediend. Indien
nodig worden de dieren geëuthaaiseerd met strikte inachtname van de
humane eindpunten.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Identificeren van celpopulaties die leiden tot resistentie tegen
behandeling in verschillende melanoma modellen

Looptijd van het project

2 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

melanoma, resistentie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Identificeren van de celpopulaties die verantwoordelijk zijn bij het
ontwikkelen van resistentie tegen Braf/Mek behandeling. Dit is al
gebeurd in 1 melanoma model maar we dienen dit in meerdere
modellen te achterhalen om tot een significant besluit te komen

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Wanneer we deze celpopulaties kunnen identificeren kunnen we ze ook
targetten met een specifieke behandeling om zo resistentie tegen de
bestaande behandeling tegen te gaan

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

75 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

60% van de muizen zal een tumor ontwikkelen ter hoogte van de
schouderbladen. Deze wordt subcutaan als een rugzak meegedragen en
het dier zal hier verder weinig nadelige gevolgen van ondervinden. De
ernst is matig . Wanneer de dieren resistent geworden zijn tegen de
behandeling zullen ze gëeuthanaseerd worden voor staalname.

Toepassing van de 3Vs

356

1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Men heeft deze al getest op cellen maar de data van cel experimenten
wijkt enorm af van data uit de muizenexperimenten. Uit eerdere
ervaring ondervonden we dat de muizenresultaten heel dicht aanleunen
bij de patiëntendata.

Vermits we de tumor gaan implanteren in de muizen en we hiervan de
succes rate kennen kunnen we het juiste aantal benodigde dieren
gebruiken.

Muismodellen worden algemeen gebruikt in onderzoek naar humane
pathologie vooral door de overeenkomsten tussen muis en mens. Deze
muismodellen worden gehuisvest in een aangepaste omgeving en hun
welzijn wordt geëvalueerd volgens de ethische reglementering. De
dieren worden elke dag geëvalueerd, wanneer we vaststellen dat ze
ziek zijn of ongemak ondervinden worden deze onmiddellijk
geëuthanaseerd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

De rol van Wnt signaling in vroege identiteitsbepalingen van
embryonale cellen: Een pilootstudie

Looptijd van het project

5 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

SO female, blastocyst, morula, Wnt, primitive endoderm

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Vroege identiteitsbepalingen zijn cruciaal in embryogenese. Om deze
processen te kunnen bestuderen, is de ontwikkeling in de muis het
aangewezen model. Op dag 3,5 van de embryonale ontwikkeling scheidt
de binnenste celmassa van de blastocyst zich tot de Epiblast (Epi) en het
primitief endoderm (PrEn). Verrassend genoeg is het niet geweten hoe
een geconserveerd mechanisme dit proces bestuurt. We hebben
krachtige in vitro data (in muis embryonale stamcellen) die aantonen
dat de Wnt pathway geinhibeerd is in primitief endoderm-achtige
cellen. In dit proefonderzoek streven we om het aantal nodige embryo's
te berekenen om dit onderzoek op een grotere schaal uit te voeren en
om de procedures met muis embryo's te oefenen. Het uiteindelijke doel
van het toekomstige grote experiment is om beter te begrijpen hoe Wnt
modulatie (activatie of inhibitie) ex vivo identiteitsbepalingen verandert
in het embryo.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Meer dan 25% van miskramen gebeurt tijdens de eerste 3 weken na
bevruchting. Het is van groot belang om de signaleringscascades nodig
voor embryo overleving en geschikte implantatie beter te begrijpen.
Daarom zal dit experiment het belang van de Wnt cascade in deze
processen tot stand brengen in aanvulling met onze in vitro data.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Voor dit proefonderzoek zullen we 30 gesuperovuleerde vrouwelijke
CD-1muizen gebruiken.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van

Gesuperovuleerde (SO) en bevruchte vrouwelijke muizen zullen besteld
worden in het centraal animalarium en zullen op de bewuste datum
geëuthanaseerd worden door cervicale dislocatie. Daarna zullen de
eileiders of baarmoeders gespoeld worden. Hierna worden de embryo's
gecollecteerd om ze te onderzoeken. Het project wordt als terminaal of
non-recovery ingeschat.
358

deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

In vitro resultaten in muis embryonale stamcellen zijn al uitgevoerd en
tonen veelbelovende data. De dieren worden in deze studie gebruikt
omdat het niet mogelijk is om een ex vivo model met embryo's in vitro
na te bootsen.

Voor dit proefonderzoek hebben we geen preliminaire data dat gebruikt
kan worden voor een statistische analyse. Het aantal embryo's dat
verkregen wordt van elke SO muis is zeer variabel en in vele gevallen zijn
de SO vrouwtjes niet bevrucht. Daarom definieren we 30 SO vrouwtjes
als een goed aantal om het technische werk met de embryo's te
verbeteren en om eerste preliminaire resultaten te verkrijgen om voor
het toekomstige grotere experiment statistische analyse te kunnen
uitvoeren voor het aantal nodige muizen.
Mus musculus of de muis is het aangewezen zoogdiermodel om een
vergelijking met het humane model in vele biologische domeinen tot
stand te brengen. In de ontwikkelingsbiologie staan de ethische normen
niet toe om met humane embryo's te werken. Daarom zijn muis
embryo's de meest accurate species om mee te werken in dit project.
SO vrouwelijke muizen zullen opgeofferd worden volgens het ethische
protocol (cervicale dislocatie) om het lijden van de dieren te vermijden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Het migratiepotentieel van dentale pulpa stamcellen op de groei van
orale tumorcellen.

Looptijd van het project

1 oktober 2018-30 september 2019

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Dentale pulpa stamcellen (DPSCs), orale tumoren

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Dentale stamcellen, die geïsoleerd worden uit de tand, hebben een
enorm potentieel en zouden kunnen gebruikt worden voor botherstel of
voor behandeling van andere ziekten zoals hersen-en hartinfarct.
Voordat deze cellen bij patiënten toegediend kunnen worden, moeten
we eerst nagaan of ze veilig zijn: dat wil zeggen of ze de groei van
bestaande tumoren niet bevorderen. Daarnaast willen we kijken of deze
stamcellen zouden kunnen gebruikt worden als therapie tegen orale
kankers, een kanker waarbij 50% van de patiënten sterft binnen de 5
jaar na de eerste diagnose. Hiervoor willen bekijken of de stamcellen in
staat zijn om naar deze tumoren te migreren.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

1) Talrijke in vivo studies tonen aan dat behandeling met dentale
stamcellen (DPSCs) een effectieve therapie vormen voor het herstel van
botschade of na een hersen-of hartinfarct. Indien uit deze studie blijkt
dat DPSCs de tumorgroei niet bevorderen, zou dat een stapje dichter
zijn om de cellen ook effectief bij mensen in de kliniek te gebruiken. 2)
In een vervolgstudie zouden we de DPSCs ook kunnen gebruiken als
antikankertherapie, bijvoorbeeld door ze een gen te geven dat de
bloedvatvorming (een stap die zorgt voor uitzaaiing van tumoren)
tegengaat.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

40 nude muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

De dieren krijgen injecties met kankercellen onder hun huid ter hoogte
van de flank en zullen daar een tumor krijgen. Mogelijk zullen ze als
bijwerking van de tumor ook vermageren. De graad van ernst is matig.
Uiteindelijk zullen de dieren na het beëindigen van de dierproef op een
menselijke manier worden geëuthanaseerd.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Om een zicht te krijgen in tumorgroei, hebben we een levend wezend
nodig met een bloedvatenstelsel. In vitro is dit niet mogelijk, aangezien
bloedvaten nog niet in vitro kunnen gemaakt worden. Daarnaast willen
we testen of we de stamcellen in een levend wezen kunnen gebruiken,
zonder bijwerkingen. In ons labo werden reeds talrijke in vitro studies
gedaan die het veelbelovend potentieel van deze stamcellen bewijzen,
maar voor verder onderzoek moeten we een levend dier hebben.
We hebben een uitvoerige literatuurstudie ondernomen en daarnaast
heeft de onderzoekster al enige ervaring in kankeronderzoek. Het is een
pilootstudie met een klein aantal dieren.

We nemen muizen omdat we gebruik kunnen maken van naakte muizen
zodat de groei van de onderhuidse tumor gemakkelijk en nauwkeurig
kan onderzocht worden. Daarnaast hebben deze muizen geen
immuunsysteem zodat de toegediende humane stamcellen niet
afgestoten kunnen worden. Indien de tumoren te groot worden of
indien de muizen er te hard lijden (tumor vertoont barsten, infecties en
belemmert het eten, urineren en mobiliteit van de dieren), dan zullen
de dieren op een humane wijze worden geëuthanaseerd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Studie van de invloed van bariatrische heelkunde op de fermentatie in
het colon bij patiënten met behulp van stabiele isotopen

Looptijd van het project

01/10/2018 tot 31/12/2018

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

bariatrische heelkunde/ fermentatie / colon / stabieleisotoopaangerijkte kippeneieren

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

De impact van bariatrische heelkunde op de fermentatie in het colon
van deze patiënten is niet gekend. Mogelijks zouden RY-gastric bypass
en in mindere mate Sleeve Gastrectomy de fermentatie kunnen
wijzigen. Het is de bedoeling om met behulp van stabiele-isotoop
gemerkte eieren de eiwitfermentatie en malabsorptie bij proefpersonen
te bestuderen. Het dierexperiment bestaat uit het supplementeren van
leghennenvoeders met 13C-leucine, 15N-leucine en 2H-tyrosine
dewelke dan door de leghen in de eiwitten van het ei ingebouwd
worden.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Inzicht in de invloed van bepaalde bariatrische ingrepen op de
fermentatie in het colon en bijgevolg op de darmgezondheid.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

2 volwassen leghennen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De leghennen worden gewogen bij aankomst, na 2 weken adaptatie en
op het einde van de proef. De dieren ondergaan geen bijkomende
manipulaties. Er is ad libitum voeder en water te beschikking. Optimaal
stalklimaat. Dagelijke inspectie. Het effect op de dieren wordt geacht
gering te zijn.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Er is geen andere manier om eieren van leghennen aan te rijken met
stabiele-isotoop gemerkte aminozuren dan via het dier te gaan.
Daarnaast is er ook de complexiteit van de vertering en absorptie van
eiwitten/aminozuren in het maagdarmstelsel en transport ervan naar
de dooier die niet in vitro kan nagebootst worden.

Twee leghennen zijn voldoende om de vereiste 60 aangerijkte eieren te
producen. De efficiëntie van aanrijking werd eerder al bepaald
(Referentie beschikbaar).

De bedoeling van het dierexperiment is om via supplementatie van
stabiele-isotoop gemerkte aminozuren aan leghennenvoer consumptieeieren te bekomen aangerijkt isotoop-gemerkte eiwitten. Vandaar de
keuze van volwassen commercieel beschikbare leghennen.
Dagelijkse controle op mortaliteit en morbiditeit. Voeropname en eileg
zal dagelijks gecontroleerd worden. Afwijkingen hiervan kunnen op
problemen (bv ziekte) wijzen. Gedrag en uitzicht (bv ogen, verenkleed))
zullen ook opgevolgd worden.
Controle stalklimaat (temperatuur, vochtigheid en lichtschema).
Regelmatige verwijdering van excreta teneinde ammoniakaccumulatie
te vermijden. Controle op stof. Controle op bloedluizen.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Structuur en functie van de mediale bovenste olijfkern

Looptijd van het project

6 maanden

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

gehoor, morfologie, neuronen, hersenstam

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

In dit project bestuderen we de functionele en anatomische
eigenschappen van een kern (de mediale bovenste olijfkern) in de
hersenstam. Cellen in deze kern "berekenen" ruimtelijke aspecten van
geluid (bijvoorbeeld waar het geluid vandaan komt). Gevoeligheid voor
dergelijke ruimtelijke aspecten van geluid is een groot probleem bij
mensen met een gehoorshandicap, zelfs na remediering via een
gehoorapparaat of cochleair implantaat.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Kennis uit dit project geeft een beter inzicht in de
werkingsmechanismen van ruimtelijk horen. Op deze resultaten wordt
verder gebouwd om slecht ruimtelijk horen bij patienten te detecteren
(diagnostiek) en te remedieren.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

chinchilla, 60 dieren.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Tijdens uitvoering van het experiment is het dier de ganse tijd onder
anesthesie. Op het einde van het experiment wordt het
geëuthanaseerd.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Dit is fundamenteel onderzoek om te begrijpen hoe de anatomische en
functionele organisatie van hersencircuits de analyse van geluiden
mogelijk maakt. Computermodellen helpen bij het interpreteren van de
resultaten, maar kunnen geen antwoord geven op de vraag hoe deze
hersencircuits in feite georganiseerd zijn. Dit zijn invasieve
experimenten die niet op mensen toepasbaar zijn.

Dit zijn zeer arbeidsintensieve experimenten, waarbij sequentieel dieren
gebruikt worden tot voldoende informatie ingewonnen werd. Het is van
belang voor de onderzoeker zelf dat de experimenten zo efficient
mogelijk verlopen, waarbij een minimaal aantal dieren gebruikt wordt.

De chinchilla is een van de weinige knaagdieren met redelijk goed laagfrequent gehoor. Deze diersoort wordt zeer veel gebruikt voor
gehooronderzoek, zodat we beroep kunnen doen op veel bestaande
informatie om de experimenten op te starten en de resultaten te
interpreteren. Het dier heeft een enorm groot middenoor, wat een
unieke chirurgische benadering mogelijk maakt van het hersencircuit
dat we onderzoeken. Het dier is tijdens het ganse experiment onder
anesthesie.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

De rol van de mug in het verspreiden van virussen die resistent zijn
tegen antivirale geneesmiddelen

Looptijd van het project

01/10/2018 - 30/09/2020

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

konijn, bloedafname, mug, arbovirus

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Arbovirussen vormen wereldwijd een belangrijke
gezondheidsbedreiging vanwege de hoge ziektelast, wijdverspreide
opkomst en het ontbreken van vaccins of therapie. Bovendien is er een
gebrek aan kennis over het mogelijke ontstaan en verspreiden van
arbovirussen die resistent zijn tegen antivirale therapie. De wereldwijde
verspreiding van resistente malariaparasieten toont aan dat het
essentieel is om de rol van de mug bij de verspreiding van resistente
arbovirussen te begrijpen. In dit project willen we technieken opzetten
om in de toekomst muggen te infecteren in een BSL3-faciliteit. Om de
muggen te infecteren met arbovirussen zullen we een artificieel
bloedmaal gebruiken. Hiervoor zal konijnenbloed gemengd worden met
virusstock in de BSL3 faciliteit. De muggen die zich voeden en dus
geïnfecteerd worden met het virus zullen bijgehouden worden en later
geanalyseerd worden. Met deze technieken zullen we vervolgens de
transmissie van resistente arbovirussen door muggen bestuderen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Resultaten van dit project kunnen helpen om een scenario te vermijden
zoals gezien met malaria en anti-malariamedicijnen, waar de
verspreiding van geneesmiddelresistentie een negatieve impact heeft
op het vermogen om malaria te bestrijden. De data bekomen in dit
project kunnen bijdragen tot de preklinische ontwikkeling van antivirale
middelen voor arbovirussen zoals dengue virus en chikungunya virus.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

We zullen gebruik maken van drie konijnen.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke

De graad van ernst van de handelingen die met de dieren worden
gesteld is licht. De verwachte negatieve effecten van de bloedafname
zijn miniem (milde pijn van korte termijn, stress tijdens de
bloedafname). De konijnen zullen op het einde van het project
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of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

hergebruikt worden. Indien dit niet mogelijk is, zal de mogelijkheid van
adoptie bekeken worden alvorens ze te euthanaseren.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het gebruik van konijnenbloed voor de artificiële infectie van muggen
heeft als voordeel dat er voor alle experimenten bloed kan gebruikt
worden van dezelfde drie dieren die in een zeer gecontroleerde
omgeving worden gehuisvest. Dit komt de reproduceerbaarheid van de
experimenten ten goede. Het gebruik van menselijk bloed is in dit
opzicht minder geschikt, omdat het beschikbare bloed steeds van
andere personen is en dat deze personen kunnen besmet zijn met
virussen zonder dat ze hiervan op de hoogte zijn.
Dezelfde drie konijnen zullen gebruikt worden voor bloedafnames over
een periode van twee jaar. Omdat er maar een beperkt volume bloed
mag afgenomen worden per konijn over een bepaalde periode, zijn drie
konijen nodig om voldoende bloed te kunnen afnemen voor de
muggenexperimenten zonder de konijnen te overbelasten.
Er wordt gekozen voor het Nieuw Zeeland konijn omdat het volume
bloed dat moet kunnen worden afgenomen tussen de 5-10 ml ligt per
experiment. Dit kan niet verkregen worden van een muis of rat.
Voor de afname van het bloed via het oor zal EMLA zalf worden
toegebracht op het oor voor verdoving. De ogen van het konijn zullen
afgedekt worden om het stressniveau zo laag mogelijk te houden. De
totale hoeveelheid bloed die wordt afgenomen mag niet meer zijn dan
10% van het totale bloedvolume om de drie weken.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Systematische evaluatie van het effect van hanteertechnieken op het
gedrag van muizen

Looptijd van het project

2 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Gedrag, Muizen, Welzijn, Hanteertechnieken

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Recent onderzoek wijst uit dat een hanteertechniek m.b.v. een tunnel
minder stress zou veroorzaken bij laboratoriummuizen in vergelijking
met de traditionele transportmethode via de staart. Er is echter meer
onderzoek nodig naar de betrouwbaarheid en robuustheid van deze
claim. In dit project wordt het effect van beide hanteertechnieken
systematisch en extensief onderzocht d.m.v. gedragsanalyse.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Het project draagt bij tot fundamentele kennis over de optimale
behandeling van laboratoriumknaagdieren. De verfijning van
laboratoriumtechnieken is van cruciaal belang om het welzijn van de
dieren te waarborgen en bijgevolg de kwaliteit van de verzamelde
wetenschappelijke data te bewaken.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

100 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Bepaalde gedragsproeven gaan gepaard met matig stresserende
factoren (sterke verlichting, enkelvoudige milde elektrische schok). Er
worden enkel niet-invasieve gedragsproeven gepland en de verwachte
graad van lijden is gering tot matig. Uiteindelijk zullen de dieren gedood
worden om weefselsamples te verzamelen. De ernst van het project
wordt als matg ingeschat.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Gedetailleerde gedragsfenotypering is vereist voor het evalueren van
het effect van hanteertechnieken op het welzijn van
laboratoriummuizen. Dit kan enkel met dieren gebeuren.

Er werd een sample size berekening uitgevoerd o.b.v. eerdere ervaring
met omgevingsmanipulaties en gepubliceerde data omtrent de
vergelijking van hanteertechnieken.

De muis is een diersoort die op biologisch vlak dicht genoeg aanleunt bij
de mens, en is het meest frequent gebruikte diermodel voor
wetenschappelijk onderzoek. De muis is in dit project ook de diersoort
voor dewelke men de hanteertechnieken wil evalueren. Pijn wordt
gereduceerd tot een minimum door korte opvolging van de dieren en
waar mogelijk steeds de minst invasieve methodes te gebruiken.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Preventie van intimahyperplasie van adertransplantaten met behulp van
een uit zacht polyestergaas bestaande externe stent bij schapen CABGmodel

Looptijd van het project

01/11/2018 tot 31/10/2020

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

CABG (coronaire bypasstransplantatie), veneuze grafts
polyester externe stent
intimahyperplasie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

CABG (coronaire bypasstransplantatie) is een van de belangrijkste
chirurgische behandelingen voor angina of hartinfarct waaraan veel
mensen lijden. In CABG worden sommige vaten geoogst en
geïmplanteerd op het hart als de bypass van de bloedstroom. Hoewel
zowel arteriële als veneuze transplantaten beschikbaar zijn, heeft het
veneuze transplantaat vanwege de wandstructuur geen lange
levensduur. Veel patiënten hebben echter nog steeds een veneus
transplantaat nodig, omdat ze enkele klinische problemen hebben.
Externe stenting rondom het veneuze transplantaat had een methode
kunnen zijn om dit klinische probleem op te lossen. Hoewel er een
externe stent beschikbaar is, is de uitkomst niet bevredigend. We
creëerden een nieuwe, met klittenband afgezette buitenste stent van
zacht polyester die gemakkelijk en passend aan een veneuze prothese
kan worden bevestigd. We willen deze nieuwe stent evalueren door het
te implanteren in het CABG-model bij schapen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Het doel van dit experiment is om het effect en eenvoudige hantering
van de externe stent te onderzoeken. Het effect kan inhouden dat
verdikking van de veneuze vaatwand wordt voorkomen, waardoor de
levensduur van het transplantaat mogelijk wordt verlengd. Bij positieve
resultaten van deze experimenten, is een klinische proef mogelijk na
enige verfijning van het apparaat. Het zou een grote vooruitgang zijn
voor de patiënten die de CABG-operatie ondergaan.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

20 schapen
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In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

mogelijke negatieve effecten: infectie (na operatie) en mogelijk een
lichte zwelling in het linker achterbeen dat een gevolg is van de
circulatiestoornis bij het oogsten van de ader.
graad van ernst: ernstig
einde experiment: euthanasie van het dier met Euthasol(120mg/kg)

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Dierproeven zijn vereist omdat het een langdurig experiment is. We
gaan de chronische reactie van de aderwand tegen de plaatsing van de
stent onderzoeken. Bovendien moeten we de vergelijkbare
intraoperatieve situatie voorbereiden als die van mensen. Bovendien
hebben schapen een goede saphenous ader in hun achterste been,
zodat we deze heel gemakkelijk kunnen oogsten en implanteren.
Vandaar onze keuze voor te werken met een schaapmodel.
Aan de hand van een statistische poweranalyse op basis van eerdere
resultaten in dit model schatten we dat elke groepsgrootte 10 moet zijn.
Het totale aantal schapen zou dus te verwachten zijn 20.

Door onze reeds verworven kennis door eerdere experimenten met het
schaapmodel, hebben we onze chirurgische vaardigheden optimaal
kunnen ontwikkelen. De recuperatie tijd na een intensieve operatie als
deze is zeer kort bij schapen. Ook de postoperatieve behandeling voor
deze soort dieren is reeds op punt gesteld door ons team, waardoor we
het stressniveau voor de schapen kunnen reduceren, wat op zich ook al
een positieve invloed heeft op deze experimenten.
Dagelijkse opvolging qua gedrag en toediening van extra pijnstilling,
ontstekingsremmers en antibioticum geven. En een aanpassing van de
medicatie indien de toestand van het schaap verslechterd. Bij teveel pijn
of niet behandelbare infectie zal het experiment stop gezet worden

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Hypofyse-biologie, -ziekte en -veroudering: de rol van hypofysestamcellen

Looptijd van het project

01/11/2018-30/09/2023

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

hypofyse - regeneratie - organoïden - stamcellen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

De hypofyse is de centrale endocriene klier die fundamentele
lichaamsprocessen zoals groei en seksuele ontwikkeling reguleert. De
hypofyse herbergt een populatie van stamcellen waarvan de rol
mysterieus blijft. In onze studie ondernemen we een grondige zoektocht
naar de functie(-s) van de hypofyse-stamcellen door een gedetailleerde
screening op sleutelmomenten van hypofyse-status. We ontwikkelen
ook nieuwe in-vitro modellen voor onderzoek naar de hypofyse (zoals
organoïden). Onze studie kan uiteindelijk nieuwe doelwitten
identificeren voor (regeneratieve) therapie bij patiënten met hypofysedeficiëntie, veroorzaakt door schade, veroudering of tumorontwikkeling.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

In ons project ontrafelen we de functionele betekenis van hypofysestamcellen in de normaal-functionerende en zieke hypofyse. We
ontwikkelen ook nieuwe in-vitro studiemodellen zoals organoïden.
Organoïden zijn driedimensionale in vitro reconstructies van een
weefsel (mini-organen), gegenereerd door de weefselstamcellen.
Interessant is dat organoïden heel expandeerbaar zijn in cultuur. Parallel
ontwikkelen we ook organoïden uit hypofysetumoren, verkregen uit
patiënten na geïnformeerde toestemming. Ons onderzoek naar de rol
van de hypofysestamcellen zal sterk bijdragen tot het beter begrijpen
van hun rol in hypofyse-biologie en -ziekte, en tot identificatie van
nieuwe en betere therapieën.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

1490 Muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het

Voor het opzetten van organoïde-culturen worden de muizen eerst
geëuthanaseerd alvorens de weefsels te isoleren uit het dier.
Voor transplantatie-studies worden de muizen geanestheseerd
vooraleer de ingreep wordt uitgevoerd.
De muizen worden meermaals per week gemonitord. Wanneer het
eindpunt van de proef wordt bereikt (tussen 2-8 weken, afhankelijk van
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uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

proef) worden de dieren geëuthanaseerd voor verdere analyse. Pijn,
lijden of letsel worden maximaal beperkt door al deze maatregelen. Het
ongerief en lijden van het project wordt als ernstig ingeschat.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

Met het ontwikkelen van organoïden wordt reeds in sterke mate
tegemoet gekomen aan het principe van de 3Vs. Het vervangen van
proefdieren met organoïden als betrouwbaar preklinisch model, het
verminderen van het aantal proefdieren (vanuit 1 weefselstukje kan in
vitro massaal weefsel gegenereerd worden), en het verfijnen van de
ziektemodellen (organoïden van humane biopsies lijken beter op de
menselijke ziekte dan muismodellen). Voor de volledige karakterisering
van het nieuwe ontwikkelde organoïde-model is er een beperkt luik
nodig van dieronderzoek (o.a. organoïde-implantatie in de muis).
Het aantal dieren wordt zo laag mogelijk gehouden. Om betekenisvolle
resultaten te bekomen, zijn van elk model wel voldoende muizen nodig,
zowel voor kweek als analyse. Onze studie verzamelt vooral kwalitatieve
gegevens zodat het aantal dieren beperkt kan blijven. Zoals in elk
weefsel is de stamcelpopulatie van de hypofyse klein, en zijn voldoende
stamcellen (weefsels/muizen) nodig om de nodige organoïde-lijnen te
ontwikkelen
We houden het aantal proefdieren ook minimaal door de verschillende
weefsels waarop we focussen, gelijktijdig te isoleren van eenzelfde dier.

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Muizen zijn het best geschikt voor de weefsel-isolatie en -transplantatie
proeven. Humane weefsels kunnen enkel getransplanteerd worden naar
immuundeficiënte dieren en hiervoor zijn er toegankelijke
muismodellen. Ook voor het stamcelonderzoek (zoals ‘lineage tracing’)
zijn genetisch-gemodificeerde modellen nodig die enkel maar bestaan
voor muizen.
Ongemak (pijn) van dieren wordt zo minimaal mogelijk gehouden door
gebruik te maken van anesthetica en door tijdige euthanasie, ook
wanneer het dier ernstig ziek wordt voor het einde van de proef.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Impact van hoog-zout dieet op ontwikkeling van Sjögren syndroom

Looptijd van het project

1 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

overmaat zout, autoimmune, Sjögren syndroom

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

In dit project willen we die invloed van een zoutrijk dieet op
ontwikkeling van Sjögren syndroom onderzoeken. Het Sjögren
syndroom is een auto-immune systeemziekte waarbij verschillende
organen en systemen in het lichaam kunnen betrokken zijn. De traan- en
speekselklieren zijn meestal het ergst aangetast en dit geeft de typische
klachten van droge ogen en droge mond.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De invloed nagaan van onze voeding op de ontwikkeling van
autoimmune aandoeningen en in deze studie Sjögren syndroom is heel
belangrijk om dieetrichtlijnen te kunnen ontwikkelen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Balb (24) en NOD (24)

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

We verwachten geen negatieve effecten op de dieren.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Bij het opstellen van dit experiment wordt zoveel mogelijk rekening
gehouden met de 3 « Vs » maar er zijn geen alternatieve modellen die
we kunnen gebruiken om Sjögren's syndroom te bestuderen.

Dit is een pilootexperiment waar we zo weinig mogelijk dieren zullen
gebruiken (totaal 48)

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

We respecteren het dierenwelzijn zoveel mogelijk. We vermijden
individuele huisvesting door dieren in groepen te huisvesten en tevens
zullen we kooiverrijking gebruiken. Dieren worden 2 keer per week door
labomedewerker geobserveerd (gewogen). Dieren die meer dan 20%
van hun lichaamsgewicht verliezen op 5 dagen tijd worden
geëuthanaseerd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Opleiding in interventionele endoscopische technieken in de
gastrointestinale en hepatobiliaire tractus.

Looptijd van het project

1 november 2018 - 1 november 2022

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

endoscopische technieken

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

ja

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Gastrointestinale en hepatobilaire endoscopie wordt tegenwoordig
gekenmerkt door een verschuiving van pure diagnostiek naar meer en
complexere interventionele therapeutische ingrepen. De opleiding van
assistenten en gastroenterologen om deze technieken uit te voeren
vormt een uitdaging om de veiligheid en de kwaliteit van deze
procedures te verzekeren in de gezondheidszorg. Opleiding en training
in deze technieken in dierenmodellen en levende dieren is onontbeerlijk
om deze nadien met voldoende praktische kennis ter zake uit te kunnen
voeren.
Het doel van dit project is om een opleidingsplatform te ontwikkelen om
artsen op te leiden in complexe endoscopische therapeutisch
technieken meer bepaald :
1. Echoendoscopische geleide galweg en galblaas drainage
2. Echoendoscopisch gastroenterostomie

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Het is de bedoeling om dit opleidingsplatform aan te bieden aan artsen
die effectief nadien de aangeleerde technieken en procedures zullen
gebruiken in de klinische praktijk.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

60 varkens

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke

2 diermodellen zullen gedaan worden: het eerste model loopt over een
periode van 2 weken. Hierbij wordt matige ernst verwacht door
mogelijke ontwikkeling van geelzucht en lethargie. Dieren worden na 2
weken geëuthanaseerd door een overdosis verdovingsmiddel Euthasol.
In het tweede model zullen dieren verdoofd worden waarna
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of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

chirurgische ingrepen gedaan worden. Het dier ontwaakt niet ontwaakt
en zal direct na de ingrepen geëuthanaseerd worden door een overdosis
Euthasol. De geschatte ernst voor dit model is licht.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

In de mate van het mogelijke zal zoveel mogelijk gebruik gemaakt
worden van dierenmodellen voor het aanleren van de primaire
techniek. Enkel voor het uitvoeren van de procedure waarbij een in vivo
setting noodzakelijk is zullen levende dieren gebruikt worden.

We zullen het aantal trainers per dier zo goed mogelijk optimaliseren. In
de regel zullen steeds 2-4 personen opleiding krijgen per dier. Aangezien
dit programma over minstens 4 jaar zal lopen, schatten we het aantal
dieren op 24/ jaar in.

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)

Meest gelijkend op de mens en mogelijkheid tot uitvoeren van
chirurgische ingrepen.

Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

In het eerste model zal het dier dagelijks opgevolgd worden en
behandeld worden met antibiotica om cholangitis te vermijden. Bij
duidelijke tekenen van stress en ongemak, dewelke niet verbeterd kan
worden met analgetica, zal het dier geëuthanaseerd worden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Dysfunctie van de darm tijdens levercirrose

Looptijd van het project

7 maanden

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Levercirrose, darmintegriteit, intestinale macrofagen, bacteriële
translocatie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Patiënten met levercirrose zijn vatbaar voor bacteriële infecties
veroorzaakt door bacteriën uit de darm. Bij gezonde mensen zal de
darm voedingstoffen absorberen en de talrijke bacteriën aanwezig in de
darm afweren. Maar bij het falen van de darmfuncties zullen bacteriën
de kans krijgen in het bloed te komen waardoor sepsis, orgaanfalen en
cirrose-gerelateerd overlijden kan voordoen. De mechanismen die
leiden tot het falen van de darmfuncties in patiënten met levercirrose
zijn tot vandaag niet gekend. Dit project heeft als doel deze
mechanismen te ontrafelen met behulp van een muismodel met
experimentele cirrose. De focus in dit project ligt op de immuun cellen
aanwezig in de darm en structurele wijzigingen van de darm. In gezonde
mensen zijn de immuun cellen in een "rusttoestand" en zullen de
normale werking van de darm mee in stand houden. Bij levercirrose is
reeds gevonden dat deze immuun cellen een geactiveerde fenotype
hebben. Deze actieve toestand van immuun cellen is mogelijks de
oorzaak van het falen van de darmfunctie.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Er is dringend nood aan het begrijpen van de mechanismen achter de
dysfunctie van de darm bij patiënten met levercirrose. Na het ontrafelen
hiervan, zal het mogelijk zijn meer specifieke therapeutische middelen
te ontwikkelen die de dysfunctie van de darm tegengaan of omkeren,
waardoor bacteriële translocatie niet meer zal voorkomen en dus sepsis,
orgaanfalen en cirrose-gerelateerd overlijden vermeden kan worden.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

96 +30 muizen (C57BL/6J en transgene stam)

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de

Bij de muizen zal cirrose geïnduceerd worden dmv CCl4 injectie. In deze
experimentele situatie zal er in het beginstadium lichte last
ondervonden worden. Naarmate er langer CCl4 wordt toegediend, zal
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dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

de last gaan van matig tot ernstig. Soms kunnen er langs injectieplaats
lokale ontstekingsreacties ontstaan.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Het project omvat meerdere organen (lever en darm) die elk uit
meerdere celtypes bestaan, Dit in vitro proberen na te bootsen is
daardoor praktisch onhaalbaar, wat een diermodel noodzakelijk maakt
om de complexe interacties te analyseren.

Met behulp van poweranalyses zijn aantallen per groep berekend voor
de verschillende analyses.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Black 6 muizen zijn algemeen gebruikte muizen en hebben vele opties
van genetisch gemodificeerde modellen. Voor die reden is er gekozen
om met deze stam van muizen te werken.
Muizen worden door ons 4 keer per week (eerste 14 weken) tot 6 keer
per week (laatste 5 weken) onderzocht naar tekenen van discomfort en
additioneel eenmaal per week gewogen. Dit wordt allemaal genoteerd
in een lijst en indien nodig wordt een extra opvolgmoment toegevoegd.
Dieren worden verdoofd mbv inhalatie isofluraan net voor injectie van
CCl4 of olie om ongemakken van de handelingen en direct irriterende
effect van CCl4 tijdens injectie te verminderen. In geval van wondes als
gevolg van de injecties: ontsmetting met iso-Betadine en extra
opvolging om grootte van wonde te monitoren.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Virale infecties in de zebravis

Looptijd van het project

01/10/2018 tem 30/09/2023

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

zebravis, virus, antivirale geneesmiddelen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

De bedoeling is na te gaan of verschillende soorten virussen zich kunnen
vermenigvuldigen in de larfjes (grootte: ca 2-3 mm lengte) van de
zebravis

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De virus-geïnfecteerde zebravis larfjes kunnen gebruikt worden om na
te gaan of verbindingen een antivirale activiteit hebben. Dit kan leiden
tot de ontwikkeling van nieuwe antivirale geneesmiddelen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Voor de productie van de embryo's en larfjes worden over de 4 jaren
heen enkele honderden volwassen zebravisjes gebruikt

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Enkel embryo's en larfjes worden gebruikt om na te gaan of virussen
zich vermenigvuldigen in de zebravis. Daarvoor worden de embryo's
(dag 0-3 na fertilizatie) of larfjes (vanaf dag 3 na fertilizatie) geïnfecteerd
en 2-3 dagen nadien geëuthanaseerd. Tijdens de infectie-fase (indien
aanwezig) verwachten we enkel milde negatieve effecten. De
wetenschappelijke gegevens die nu voorhanden zijn tonen aan dat de
zebravis een replicatie-model is, en geen ziekte-model. De ernst van het
project wordt amls matig ingeschat.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Tal van virussen vermenigvuldigen zich niet of slecht in celculturen. De
bedoeling is net na te gaan of deze virussen zich goed vermenigvuldigen
in de larfjes van de zebravis. Indien dit het geval is zullen hogere
diersoorten zoals muizen niet gebruikt hoeven te worden. Om die reden
wordt het zebravismodel beschouwd als een uitstekend alternatief
(proefdier-vervangend) model.

Met behulp van literatuurgegevens die voorhanden zijn betreffende de
vermenigvuldiging van virussen in de zebravis, en een statische analyse
werd berekend wat het minimaal aantal is van embryo's en larfjes dat
we nodig hebben per experiment.

Tal van wetenschappelijke gegevens gepubliceerd tijdens de laatste tien
jaar tonen aan dat de zebravis een uitstekend model kan zijn voor
menselijke ziekten. Voordeel is dat muis- of rat-experimenten overbodig
worden. De zebravis wordt dan ook beschouwd als een uitstekend
alternatief model voor hogere diersoorten.
De infectie-periode wordt tot een minimum beperkt (2-3 dagen). De
negatieve effecten zijn daardoor beperkt in ernst en duur.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Onderzoek naar de rol van ionenkanalen in de blaas in de verdediging
tegen urineweginfecties.

Looptijd van het project

1/10/2018 tem 30/9/2023

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

ionenkanalen, afweer, urinewegen, infecties, bacterie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Een urineweginfectie is een veel voorkomend probleem. De symptomen
bestaan uit pijn bij het plassen, vaker kleine hoeveelheden plassen en in
ernstige gevallen is er koorts. Men moet een arts consulteren die een
behandeling, meestal een antibioticakuur, zal voorschrijven. Echter de
laatste jaren zien we toenemende problemen van resistentie tegen
bepaalde soorten antibiotica. Om de natuurlijke
verdedigingsmechanismen van de blaas tegen infecties beter te
begrijpen, moeten we fundamenteel onderzoek uitvoeren.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

In dit project zal gekeken worden naar de rol die ionenkanalen spelen in
de verdediging tegen infecties. Een ionenkanaal is een eiwit dat een
opening creëert in de wand van de cellen. Als een ionenkanaal
gestimuleerd wordt door een bepaalde substantie, kan het ervoor
zorgen dat signaal wordt uitgezonden. In dit project zullen we kijken of,
door het veroorzaken van een urineweginfectie bij muizen, dit
ionenkanaal geactiveerd wordt. We willen onderzoeken of de cellen
door de activatie vervolgens vaker het signaal geven aan de blaas om
samen te trekken. Dit samentrekken zorgt ervoor dat we regelmatig en
al bij kleine hoeveelheden moeten plassen. We vermoeden dat op deze
manier het lichaam zo snel mogelijk een groot deel van de bacteriën
probeert te verwijderen, nog voor ons afweersysteem op gang kan
komen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Muizen: in een eerste studie 34

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het

We zullen, onder algemene verdoving, via een klein buisje bacteriën in
de blaas van de muis brengen. We verwachten dat de dieren van deze
infectie matige last zullen ondervinden. We bekijken de urine en graad
van infectie. Op bepaalde tijdstippen zullen er, onder algemene
verdoving, metingen van de blaas worden uitgevoerd. Na dit experiment
of op het einde van de opvolging van de infectie, zullen de dieren op een
respectvolle manier geeuthanaseerd worden.
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uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Om een model op te stellen dat vergelijkbaar is met een infectie bij de
mens moet een dierenmodel gebruikt worden. We kunnen niet enkel
cellen gebruiken omdat we op verschillende tijdstippen de
blaascontracties en graad van infectie willen bekijken. Dit gaat enkel in
een levend wezen.

Er wordt eerst een start project uitgevoerd met een beperkt aantal
dieren (34), hieruit kunnen we berekenen hoeveel dieren we nodig
hebben om een goed experiment op te zetten waaruit we conclusies
mogen trekken.

Muizen zijn hiervoor het beste geschikt aangezien reeds onderzocht en
aangetoond werd dat ze op gebied van blaaswand en bezenuwing het
meest vergelijkbaar zijn met de mens.
De dieren zullen onder algemene verdoving worden gebracht indien er
handelingen worden uitgevoerd. Na de infectie met bacteriën worden
de dieren volgens strikte normen opgevolgd en bij tekens van te veel
leed of op het einde van het project zal op een geschikte manier
euthanasie worden uitgevoerd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Onderzoek naar resistentiemechanismen voor nieuwe doelwit- en
immunotherapiebehandelingen bij uteriene leiomyosarcoom
(baarmoederkanker)

Looptijd van het project

01/11/2018 - 31/10/2022

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Uteriene leiomyosarcoom (baarmoederkanker),Therapieresistentie,
Patient-afgeleide tumormodellen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

In dit project spitsen we ons toe op uteriene sarcomen, in het bijzonder
de uteriene leiomyosarcomen die hun oorsprong vinden in de spierlaag
van de baarmoeder.
Patiënten met uterien leiomyosarcoom hebben dringend nood aan
nieuwe effectieve behandelingen want tot op heden is slechts een
minderheid van deze patiënten te genezen. De huidige behandelingen
zijn meestal maar een beperkte tijd werkzaam, waarna herval optreedt.
Bovendien gaan de huidige behandelingsopties vaak gepaard met
aanzienlijke bijwerkingen die de levenskwaliteit van de patiënten
aantast.
Met ons onderzoek beogen we om de manier waarop uteriene
leimyosarcomen resistentie ontwikkelen tegen een bepaalde
doelgerichte behandeling in kaart te brengen. Het uiteindelijk doel is om
een nieuwe combinatiebehandeling te ontwikkelen om herval van de
ziekte tegen te gaan.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Wij identificeerden in voorgaande preklinische studies een nieuw
potentieel doel (PI3K/mTOR) in uteriene leiomyosarcomen en toonden
ook aan dat uteriene leiomyosarcomen mogelijk in aanmerking komen
voor immunotherapie (PD-1-inhibitie). Omdat ook tegen deze
therapieën resistentie optreedt, zoals gebleken is in andere tumortypes,
willen we in dit project ook resistentiemechanismen onderzoeken om zo
de ontwikkeling van een combinatiebehandeling mogelijk te maken die
resistentie overtreft.
We verwachten na het beëindigen van dit onderzoek een klinische
studie te kunnen opstarten. Patiënten die voldoen aan de criteria voor
deze klinische studie zullen, indien de behandeling werkzaam is, een
langere levensverwachting en verbeterde levenskwaliteit ondervinden.
Indien deze klinische studie succesvol is, kan de goedkeuring van deze
behandeling voor alle patiënten met uterien leiomyosarcoom
aangevraagd worden.
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Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

In total zullen we 250 muizen gebruiken: 90
immuungecompromitteerde muizen en 160 gehumaniseerde muizen.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De muizen zullen een chirurgische implantatie van de tumoren
ondergaan en dan behandeld worden met specifieke doelgerichte- en
immunotherapieën. Uit voorgaande experimenten weten we dat het
resulterende leed en ongemak minimaal blijven voor muizen en dat ze
de therapieën goed tolereren met weinig neveneffecten. Daarom
achten we de negatieve effecten als matig. Op het eind van de
experimenten worden de muizen geëuthanaseerd.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

Er zijn wel degelijk In vitro cellijnen van leiomyosarcoom die hun nut
bewezen hebben in studies van de moleculaire mechanismen binnenin
de kankercel. Deze modellen kunnen echter niet de volledige
complexiteit en heterogeneïteit van humaan tumorweefsel
representeren. Er werd zelfs reeds aangetoond dat zij maar weinig
waarde hebben om de klinische respons op geneesmiddelen te
voorspellen.
Ook computermodellen zijn geen optie omdat onze kennis onvoldoende
is om de respons van tumoren op behandelingen te voorspellen.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het totaal aantal dieren die we zullen gebruiken werd berekend d.m.v.
een poweranalyse om het kleinste aantal te bekomen waarbij nog
statistisch reële verschillen gedetecteerd kunnen worden tussen
verschillende groepen en behandelingen over de geanalyseerde
tijdspunten.
Patient-afgeleide tumormodellen (PDX) worden gemaakt door de
implantatie van een recent geïsoleerd fragmentje tumor in een
immuungecompromitteerde muis. Ze laten de ontwikkeling en groei van
het tumorweefsel toe voor in vivo onderzoek, waarbij de genetische, de
biologische en de histologische eigenschappen van de originele tumor
behouden blijven. Hierdoor behoren ze tot de meest krachtige
hedendaagse modellen om de respons van tumoren op behandelingen
te onderzoeken en om nieuwe doelgerichte therapieën preklinisch in te
testen.
Alle ingrepen op de muizen zullen onder anesthesie gebeuren, zoals
voorgeschreven in de standaard richtlijnen. Moest de dagelijkse
opvolging een kritisch aspect aan het licht brengen voor één of meer
muizen, doorheen het volledige experiment, zullen zulke muizen
geëuthanaseerd worden volgens de richtlijnen.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Creatie van single-cell RNA samples van gefixeerde skeletspier

Looptijd van het project

29/10/2018 - 01/11/2019

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Skeletspier, stamcel, fixatie, sequencing, regeneratie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Weefsels bestaan uit meerdere cellen, vroeger werden weefsels als
homogeen bekeken en altijd per weefsel onderzocht. Maar de laatste
tijd met nieuwe technische mogelijkheden zoals "single-cell sequencing"
is het mogelijk om cel per cel naar een weefsel te kijken. Dit geeft een
veel beter beeld in een weefsel of zelfs een populatie van cellen. Wij zijn
geinteresseerd in satelliet cellen, dat zijn de stamcellen van de spier die
een hele spier kunnen regenereren bij een letsel. Deze stamcellen
worden heel snel geactiveerd wanneer een letsel optreedt. We weten
niet hoe heterogeen deze vroege activatie is en willen dit graag met
"single-cell sequencing" oplossen. Het probleem is dat het verwerken
van het weefsel tot aparte cellen een zeer stressvolle procedure is en
dat de cellen hun RNA profiel helemaal veranderen. Daarom willen wij
de cellen op voorhand fixeren, waardoor er niets meer in het RNA
profiel veranderd.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit is een fundamenteel onderzoek. Uit dit project gaan we beter
kunnen verstaan hoe satelliet cellen activeren op basis van een spier
letsel. Dit kan grote voordelen geven voor de sport industrie als we
hieruit kunnen terugvinden hoe we de spieren beter laten regenereren
bijvoorbeeld. Alsook voor spierziekten zoals Duchenne musculaire
dystrofie waar men uiteindelijk een probleem krijgt met
spierregeneratie en in een rolstoel moet zitten.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

10 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van

Een spierletsel moet geinduceerd worden. Dit doen we door een injectie
van Bariumchloride in de tibialis anterior spier onder algemene
verdoving. Dit geeft een acute onsteking in de spieren die een licht pijn
geven voor de muizen. De muizen worden na maximaal 4 uur
geeuthanaseerd door cervicale dislocatie. De ernst van het project
wordt als licht ingeschat.
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deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Er is momenteel geen alternatief voor het gebruik van dierenmodellen.
Er zijn goede technieken ontwikkeld voor het groeien van spierweefsel
in cultuur. Maar het probleem hierbij is dat deze weefsels nog niet het
spierweefsel kunnen nabootsen om dat er een tekort is aan het aantal
cel types die men integreren kan.

"single-cell sequencing" is een geweldige manier om het aantal dieren te
verminderen omdat elke cel gezien kan worden als een biologische
controle. Desalniettemin moeten we in wetenschap
reproduceerbaarheid kunnen aantonen. Daarom plannen wij om dit
experiment 3x te herhalen.
Deze dieren bevatten een fluorescente marker voor een bepaald gen
dat specifiek is voor de satelliet cellen. Dit betekent dat we deze cellen
met grote efficientie gaan kunnen sorteren. In andere gevallen moeten
antilichamen gebruikt worden wat ervoor zorgt dat het sorteren van
cellen minder specifiek is en we cel materiaal moeten gebruiken voor
extra controles.
De proefdieren zullen onderhouden worden door getraind personeel en
voorzien worden van voldoende voedsel en kooirerrijking. Wanneer de
proefdieren tekenen geven van een te hoog ongemak zal er meteen
ingegrepen worden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Rol van MICAL2 in adulte myogenese (spierregeneratie) in fysiologische
en pathologische condities.

Looptijd van het project

1 jaar en 7 maanden

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

MICAL2, spierregeneratie, acute en chronische spierschade

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Actine bindt aan het dystrofine-geassocieerde glycoproteïne complex
(DGC), een mechanische link tussen het cytoskelet en de extracellulaire
matrix van spiervezels.Verstoorde interactie leidt tot contractiegeïnduceerde schade van de spieren. MICAL2, een microtubulus
geassocieerd mono-oxygenase, reguleert de beschikbaarheid van actine
subeenheden voor spierontwikkeling. Sinds DGC interageert met actine,
dat is gereguleerd door MICAL2, speculeren we dat MICAL2 direct en/of
indirect interageert met DGC en daardoor de functie van MICAL2
moduleert. In deze studie onderzoeken we de functie van MICAL2
tijdens fysiologische spierontwikkeling en in pathologische
omstandigheden, in skeletale, hart- en gladde spiercellen. MICAL2
expressies zullen aangetoond worden tijdens spierregeneratie na acute
en chronische schade.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit project zal inzichten geven in de rol van MICAL2 tijdens fysiologische
spierontwikkeling en in pathologische omstandigheden, bv. na acute en
chronische spierschade.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

162 muizen (piloot-experiment Isolatie van muis satellietcellen: 27
muizen; Isolatie van muis satellietcellen: 81 muizen; Piloot-experiment
MICAL2 in dystrofe modellen: 3x18 muizen)

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het

Weefsels worden geïsoleerd na euthanasie. Het project wordt dus als
terminaal ingeschat. In geval van eventuele pijn of discomfort door de
spierdystrofie MICAL2 knock-out muizen, worden humane eindpunten
worden toegepast en zullen de dieren geëuthanaseerd worden.
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uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Alternatieve dierloze methoden zijn niet mogelijk doordat we
spiervorming en regeneratie willen bestuderen in levende organismen.
Het aantal muizen nodig wordt gereduceerd tot het minimum.

Het minimale aantal proefdieren noodzakelijk voor het behalen van
statistisch relevante resultaten wordt gebruikt.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De keuze voor muizen wordt gemaakt omdat dit diermodel het meeste
gebruikt wordt voor de studie van verschillende projectsdoeleinden.
Hierdoor zullen onze resultaten relevanter zijn binnen onze
onderzoeksgroep maar ook voor andere groepen. . De muizen worden
inhuis gekweekt. In het animalium wordt er gezorgd voor voldoende
water, voedsel en proper kooimateriaal. Elke dag zal een getrainde
dierenverzorger de gezondheidsstatus van de muizen controleren.
Lichaamsgewicht en uitzicht worden dagelijks gecontroleerd. Muizen
mogen niet meer dan 15% van hun oorspronkelijke lichaamsgewicht
verliezen. Wanneer muizen tekenen van pijn en/of discomfort vertonen,
zullen muizen opgeofferd worden. Er zullen geen bijkomende methoden
gebruikt worden om discomfort te reduceren.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

CRISPR/Cas9-gemedieerd MICAL2 knock-out muismodel.

Looptijd van het project

1 jaar en 5 maanden

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

MICAL2, spierregeneratie, CRISPR/Cas9 technologie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

MICAL2, een microtubulus geassocieerd mono-oxygenase, reguleert de
beschikbaarheid van actine subeenheden voor spierontwikkeling.
Preliminaire studies in vitro hebben aangetoond dat inhibitie van
MICAL2 leidt tot een verstoorde vorming van skeletspieren.
CRISPR/Cas9 technologie zal gebruikt worden om MICAL2 knock-out
muizen te genereren. Deze MICAL2 spier-specifieke knock-out muizen
zullen gebruikt worden om de rol van MICAL2 te bestuderen tijdens
myogenese en in spierregeneratie na acute en chronische schade.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit project zal leiden tot de ontwikkeling van een MICAL2 knock-out
muismodel om, uiteindelijk, inzichten te geven in de rol van MICAL2
tijdens fysiologische spierontwikkeling en in pathologische
omstandigheden, bv. na acute en chronische spierschade. Hierdoor kan
de toepasbaarheid van CRISPR/Cas9 systemen in in vivo complexe
organismen nagegaan worden.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

57 muizen (piloot-experiment CRISPR/Cas9 MICAL2 knock-out: 18
muizen; CRISPR/Cas9 MICAL2 knock-out: 27 muizen; Piloot-experiment
AAV2/9-TnnT4_NLS-Cherry-myc-IRES-Cre: 12 muizen)

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Een lichte graad van pijn of discomfort zal door de muizen ondervonden
worden, door de injecties. Geïnjecteerde muizen zullen hinder
ondervinden van de cardiotoxine-geïnduceerde spierregeneratie. In
geval van eventuele pijn of discomfort door MICAL2 knock-out, worden
humane eindpunten toegepast en zullen de dieren geëuthanaseerd
worden.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Alternatieve dierloze methoden zijn niet mogelijk doordat we
spiervorming en regeneratie willen bestuderen in levende organismen.
Het aantal muizen nodig wordt gereduceerd tot het minimum, doordat
de cardiotoxine injecties zullen worden uitgevoerd in het pilootexperiment waardoor extra muizen vermeden worden ter studie van het
effect van MICAL2 knock-out tijdens spierregeneratie na acute
spierschade (veroorzaakt door de cardiotoxine injecties per se).
Voor dierproef 1 (CRISPR/Cas9 MICAL2 knock-out) zullen er 3 groepen
muizen nodig zijn. Elke groep bevat 2 tot 3 muizen, en 3 tijdspunten
zullen worden geanalyseerd. Voor dierproef 2 (met virale vector
AAV2/9) zullen er 2 groepen muizen nodig zijn. Elke groep bevat 2
muizen, en opnieuw 3 tijdspunten zullen worden geanalyseerd. Het
minimale aantal proefdieren noodzakelijk voor het behalen van
statistisch relevante resultaten wordt gebruikt.
De keuze voor muizen wordt gemaakt omdat dit diermodel het meeste
gebruikt wordt voor de studie van verschillende projectsdoeleinden.
Hierdoor zullen onze resultaten relevanter zijn binnen onze
onderzoeksgroep maar ook voor andere groepen. . De muizen worden
inhuis gekweekt. In het animalium wordt er gezorgd voor voldoende
water, voedsel en proper kooimateriaal. Elke dag zal een getrainde
dierenverzorger de gezondheidsstatus van de muizen controleren.
Lichaamsgewicht en uitzicht worden dagelijks gecontroleerd. Muizen
mogen niet meer dan 15% van hun oorspronkelijke lichaamsgewicht
verliezen. Wanneer muizen tekenen van pijn en/of discomfort vertonen,
zullen muizen opgeofferd worden. Er zullen geen bijkomende methoden
gebruikt worden om discomfort te reduceren.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Selectie van antilichamen tegen het NS4B proteïne van het bovine virale
diarree virus in runderen.

Looptijd van het project

16/10/2018-31/10/2019

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

monoklonale antilichamen, faagdisplay, runderen, Bovine virale diarree
virus BVDV

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Met dit experiment beogen we na te gaan of een koe na vaccinatie met
een levend geattenueerd vaccin antilichamen produceert tegen het
NS4B eiwit van BVDV. De gegenereerde antilichamen worden in een
faagbibliotheek gecloneerd zodat ze steeds voor latere doeleinden
beschikbaar zijn en we geen extra dierproeven hoeven te doen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Geïdentificeerde antilichamen kunnen mogelijks als therapeutisch
middel tegen BVDV worden gebruikt. Daarnaast kunnen de antilichamen
ook ten dienste van de diagnostiek of voor wetenschappelijk onderzoek
worden ingezet.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

5 runderen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De dieren worden gevaccineerd en er wordt meerdere keren bloed
genomen (telkens met minimaal 20'tal dagen tussenpozen). De ernst
van het project wordt als licht ingeschat.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Het genereren van antilichaambibliotheken in fagen gaat steeds uit van
het immuniseren van dieren. Het biologisch proces dat schuilgaat achter
het aanmaken van de diversiteit in antilichamen kan niet in vitro worden
nagebootst. Eenmaal de bank werd bekomen kan deze worden bewaard
en hergebruikt zonder bijkomende dierproeven.

Door gebruik te maken van een commercieel vaccin en 5 dieren beogen
we voldoende diverse antilichaambibliotheken te bekomen.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)

Vermits we de immuunresponse in runderen willen bestuderen is het
rund het meest aangewezen proefdiermodel.

Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De experimentele handelingen zoals vaccinatie en bloednamen hebben
weinig negatieve effecten op het welzijn van de dieren. Door de dieren
na experimentele behandelingen te belonen (borstelen of met een
veekoek) willen we de mogelijke, hoe gering dan ook, negatieve
effecten op het dier verzachten.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Productie van antilichamen in eieren van kippen.

Looptijd van het project

05/11/2018-04/11/2019

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

immunisatie, antilichamen, kippen, eieren

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Voor het bestuderen van een aantal biomoleculen (NS4B proteïne van
BVDV en geosmine) hebben we nood aan antilichamen. Deze
antilichamen kunnen we later gebruiken om specifieke testen zoals
ELISA op te zetten voor het quantificeren van deze biomoleculen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De geproduceerde antilichamen kunnen voor diagnostische als
mogelijks prophylactische doeleinden worden aangewend.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

5 kippen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De dieren worden 3x gevaccineerd (primo + twee boosters), wat matig
lijden veroorzaakt, en vervolgens worden de antilichamen uit eieren
geïsoleerd nadat er in het bloed een voldoende hoge titer werd
aangetoond.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Er bestaat geen bruikbaar vervangingsalternatief. Omdat kippen eieren
leggen en hieruit antilichamen kunnen worden geïsoleerd is dit reeds
een zeer praktisch model zonder dat het dier moet worden gedood om
al het bloed te oogsten.

Het generen van antilichamen in eieren van kippen kan tot op heden
enkel met gebruik van dieren worden uitgevoerd. Het aantal benodigde
kippen worden zo laag mogelijk gehouden.

Omdat kippen eieren leggen en hieruit antilichamen kunnen worden
geïsoleerd is dit een zeer praktisch model zonder dat het dier moet
worden gedood om al het bloed te oogsten. Dit systeem zou een
maximaal aan antilichaamproductie moeten toelaten met een minimaal
effect op het welzijn van de dieren.
De dieren zullen in een omgeving met de nodige verrijking worden
gehouden waar ze hun natuurlijk gedrag zoals scharrelen kunnen
uitoefenen. Op deze manier trachten we de dieren zo weinig mogelijk
ongemak te bezorgen.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

De rol en evolutie van geïdentificeerde neurale circuits die onderliggend
zijn aan visueel gestuurd aangeboren gedrag bij knaagdieren.

Looptijd van het project

5 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

visueel systeem, hersencircuit, gedrag, knaagdier

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Dieren kunnen snel reageren op visuele prikkels die wijzen op gevaar.
De algemene hersengebieden die betrokken zijn bij de circuits die aan
de basis liggen van dit gedrag, zijn gekend. Het blijft echter onbekend
hoe de verschillende elementen van deze circuits het mogelijk maken
om een specifieke prikkel te koppelen aan een passende reactie. Hier
zullen we onderzoeken binnen een bestaand model, de muis, hoe de
circuits die een bepaalde visuele prikkel linken aan een specifiek gedrag
zijn verbonden. Om te onderzoeken hoe dezelfde circuits anders zijn
geëvolueerd afhankelijk van de specifieke noden van de soort,
gebruiken we 2 soorten Peromyscus, die een ander gedrag vertonen bij
dezelfde gevarenprikkel.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Door het gedetailleerde bedradingsschema van de neurale netwerken
die een visuele prikkel omzetten naar actie te begrijpen, zullen we
inzicht krijgen in hoe neurale netwerken georganiseerd zijn om
informatie snel en betrouwbaar te verwerken. Het bestuderen van de
evolutie van zulke netwerken zal ons informeren over de belangrijkste
elementen die het doel van een netwerk kunnen veranderen. Deze
kennis kan ons begrip vergroten van hoe neurale veranderingen hersen
dysfuncties kunnen veroorzaken.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

In totaal 2119 dieren (muizen + Peromyscus) over een periode van 5
jaar.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

De operaties voor dit project zijn matig ingrijpend omdat er geen
lichaamsholtes worden geopend en de dieren normaal herstellen
binnen de 1 tot 2 dagen. Na de gedragstesten en/of opnames, worden
de dieren geëuthanaseerd en het weefsel wordt na overlijden
gecollecteerd. De ernst van het project wordt als matig ingeschat.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Er zijn geen in vitro alternatieven om zintuiglijke verwerking in
zoogdieren te bestuderen tijdens het natuurlijk gedrag. Bij verwerking
van het weefsel voor in-vitro onderzoek, worden de van nature
voorkomende netwerken tussen hersencellen vernield.

Gedragstesten vereisen meestal een groot aantal dieren om statistisch
een veelbetekende uitspraak te doen vanwege een individuele
variabiliteit en de moeilijkheden van objectieve kwantificatie van
gedrag. Bovendien is het gedrag dat in dit protocol wordt bestudeerd
reflexief gedrag: als een dier herhaaldelijk wordt blootgesteld aan de
gevaarlijke prikkels, zal het gewoon wennen, leren dat de stimulus geen
reëel gevaar is en zijn gedrag veranderen. Daarom kunnen slechts
enkele experimenten uitgevoerd worden op een enkel dier. De aantallen
in dit protocol zijn allemaal gebaseerd op publicaties met vergelijkbare
gedragstesten en statistische metingen.
De muis is een belangrijk model geworden voor het bestuderen van
visuele verwerking. Het visuele systeem is vergelijkbaar met dat van
hogere zoogdieren. Er is vastgesteld dat de Peromyscus een ideaal
model is om evolutionaire verschillen te bestuderen in een knaagdier
met de vergelijkbare grootte als muizen. De voorgestelde procedures
zijn licht tot matig ingrijpend en de dieren herstellen zeer snel. Om het
herstel te bevorderen, zullen de dieren indien nodig worden voorzien
met antibiotica, zacht voedsel en pijnstillers.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

In-vivo onderzoek naar visuele processen in muizen

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

visueel systeem, hersencircuits, retina, muis

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het zenuwstelsel is opgebouwd uit duizenden celtypen die zijn
georganiseerd in circuits om alle informatie op te vangen en zo
bepaalde gedragingen in gang zetten. Er is weinig geweten over hoe
deze circuits zijn gebouwd om zulke taken uit te voeren. De superieure
colliculus is een belangrijk knooppunt, waar verschillende groepen van
hersencellen visuele informatie van het netvlies ontvangen om dan
gedragingen in gang te zetten, zoals het vermijden van roofdieren of
richten op een prooi. Door middel van virale tracering en beeldvorming
van neurale activiteit willen we onderzoeken hoe hersencellen van
specifieke hersengebieden, visuele informatie van verschillende
bronnen integreren.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Door deze circuits te ontrafelen, willen we 3 belangrijke vragen
beantwoorden over de organisatie van hersencircuits: 1) Hoe zijn de
verschillende netvliesinformatiestromen georganiseerd in de hersenen?
2) Wat zijn de regels die bepalen hoe visuele informatie wordt
geïntegreerd in de hersenen? 3) Hoe verschillend of gelijkend is de
visuele informatie die een populatie van hersencellen ontvangt vanuit
verschillende bronnen?

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

560 muizen over een periode van 4 jaar.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

De operaties voor dit project zijn matig invasief omdat er geen
lichaamsholten worden geopend en de dieren normaliter binnen 1-2
dagen herstellen. Na de in-vivo functionele beeldvorming, worden de
dieren geëuthanaseerd en wordt het weefsel verzameld. De ernst van
het project wordt als matig ingeschat.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Er zijn geen in vitro alternatieven om zintuiglijke verwerking in
zoogdieren te bestuderen tijdens het natuurlijk gedrag. Bij verwerking
van het weefsel voor in-vitro onderzoek, worden de van nature
voorkomende netwerken tussen hersencellen vernield.

Op basis van vroegere experimenten kunnen we een inschatting maken
van het aantal visuele stromen die populaties van neuronen in de
superior colliculus integreren, alsook het aantal cellen dat kan gelabeld
worden in één dier dmv virale technieken. Het hoofddoel van dit
onderzoek is het aantal visuele-informatiestromen die deel uitmaken
van een circuit, het soort informatie dat ze uitzenden, en hoe deze
informatie wordt geïntegreerd, te karakteriseren. Het uiteindelijke
aantal dieren hangt af van het succes van de virale injecties en het
aantal cellen dat moet worden gemeten om de gegevens te kunnen
clusteren.
De muis is uitgegroeid tot een belangrijk modelsysteem voor het
bestuderen van visuele verwerking. Het visuele systeem, vooral de
retina lijkt op die van hogere zoogdieren. Tal van transgene lijnen laten
het afleveren toe van virale vectoren voor gerichte neurale populaties.
De voorgestelde procedures zijn licht tot gemiddeld invasief en de
dieren herstellen zeer snel. Om het herstel verder te bespoedigen,
zullen dieren indien nodig worden voorzien van antibiotica, zacht
voedsel en pijnstillers.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

De rol van lymfendotheel-specifieke autofagie in melanoma
disseminatie en metastasering

Looptijd van het project

5 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Tumor, melanoma, metastasering, autofagie, lymfeknopen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Maligne melanoom presenteert zichzelf vaak als gemetastaseerde ziekte
met sterke resistentie tegen huidige therapieën, dus dringt de vraag
naar nieuwe medicatie zich op. Metastasering gebeurt bij melanoom
vaak via de lymfevaten naar verdergelegen organen. Helaas zijn de
moleculaire mechanismen van deze uitzaaiingen nog grotendeels
onbekend. Eerder onderzoek wees al uit dat disruptie van autofagie het
aantal longmetastasen doet dalen. Het doel van dit project is om de rol
van autofagie in de lymfevaten te ontrafelen om zo betere inzichten te
krijgen in de disseminatie van melanoom via de lymfevaten.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Het voornaamste doel van dit project is het mechanisme van
metastasering verder ontrafelen om zo specifieke therapieën te kunnen
ontwikkelen. Er worden reeds autofagie-inhibitoren gebruikt in de
kliniek, dus dit proces is een interessant target voor (kanker)-therapie.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Muizen, 564 dieren

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De dieren zullen een subcutane tumorinjectie ondergaan onder
verdoving. We laten deze tumor tot een zekere grootte groeien, waarbij
rekening gehouden wordt met de last die het dier hiervan ondervindt.
De verwachtte graad van ernst van deze effecten is matig. Dieren zullen
op een humane manier worden geëuthanaseerd.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De eerste inzichten kunnen bekomen worden via in vitro experimenten.
Het vormen van uitzaaiingen is echter een proces dat afhangt van vele
factoren naast de tumorcellen zelf. Verder is het vormen van een tumor
micro-omgeving een proces dat vele factoren omvat en dus niet in
lagere diersoorten of in dierloze methoden kan worden uitgevoerd.

Het geschatte aantal dieren is gebaseerd op vorige gelijkaardige
experimenten. Het aantal dieren per groep is bepaald aan de hand van
statistiek uit eerder uitgevoerde experimenten. Hierdoor kunnen we het
minimun aantal te gebruiken muizen berekenen en aanhouden.

Aangezien we werken met genetisch gewijzigde dieren, zijn muizen het
meest geschikte diermodel qua mogelijkheden. De dieren zullen
gehuisvest worden in geschikte kooien in nesten van maximaal 5 dieren.
Tumoren zullen slechts opgegroeid worden tot een aanvaardbare
grootte waardoor de dieren er minimaal last van zullen hebben.
Wanneer dieren (ernstig) ziek worden tijdens het experiment, zullen ze
op een humane manier worden geëuthanaseerd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Biomaterialen en nanodeeltjes voor verbeterde afgifte van cel- en
proteïnetherapieën voor hartherstel

Looptijd van het project

2 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

nanodeeltjes, ischemische cardiomyopathie, proteïne en celgebaseerde
therapie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Doel van dit project is om nieuwe, op nanotechnologie gebaseerde
benaderingen voor cardiale regeneratie te bestuderen. Belangrijkste
hinderpalen in dit proces waren tot dusver het gebrek aan effectieve
integratie en overleving op lange termijn van getransplanteerde stamof progenitorcellen en onvoldoende weefsel-specifieke differentiatie
van progenitorcellen. Toch heeft celtransfer in proefdiermodellen en in
klinische studies rond ischemisch hartlijden een nuttig effect kunnen
aantonen vooral door paracriene effecten gemedieerd door vrijzetting
van pro-angiogenetische groeifactoren en anti-apoptotische cytokines.
Een belangrijke factor in het potentieel succes van deze nieuwe
biologische behandelingsstrategieën is een efficiënte farmacokinetiek,
waarbij gecontroleerde toedieningssystemen, zoals de met alginaatsulfaat gebioconjugeerde nanopartikels, een belangrijke meerwaarde
kunnen betekenen. In analogie met eerdere experimenten in kleine
proefdiermodellen willen we daarom het effect van nanopartikels
geladen met anti-apoptotische insulin-like groeifactor en
bloedvataanmaak stimulerend hepatocyt-groeifactor, bestuderen in een
relevant groot proefdiermodel van ischemisch hartlijden.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Een potentiële proteïne en celgebaseerde therapie voor de behandeling
van patiënten met ischemische myocard aandoeningen

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Varkens, n=31

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld

De varkens worden onder anesthesie gebracht en ondergaan
myocardiale ischemie-reperfusieschade. Deze interventie heeft een
402

worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

majeure impact op myocardfunctie. Zowel tijdens als na de operatie
wordt pijnmedicatie toegediend om de post-operatieve pijn te
onderdrukken en discomfort te verminderen. De dieren worden
dagelijks gemonitord om hun welzijn te garanderen. Na het experiment
worden de varkens op humane wijze geëuthanasieerd. Het project
wordt als ernstig ingeschat.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Ischemische cardiomyopathie is een complexe pathologie waarbij
verschillende weefsels en systemen betrokken zijn. Alternatieve dierloze
methode zijn nog niet zodanig geëvolueerd dat ze deze complexiteit
kunnen weergeven en weerspiegelen. Voorafgaand werden
verschillende in vitro experimenten uitgevoerd, welke beloftevolle
resultaten opleverden. Om het verdere potentieel van BOEC's in de
behandeling van ischemische cardiomyopathie te onderzoeken, zijn we
genoodzaakt om over te gaan tot in vivo experimenten die de klinische
setting zo goed mogelijk benaderen.
Voor dit project gebruiken we 2 groepen en 12 dieren per groep zijn
nodig om een toename in EF van ten minste 5% te bekomen, wat een
klinisch significante verbetering van de globale functie
vertegenwoordigt. Hierbij wordt rekening gehouden met een drop-out
van 20% van de varkens. Daarom werd besloten om in totaal 31
proefdieren te voorzien.
Zowel de fysiologie van het hart als de pathofysologie van ischemische
cardiomyopatie bij varkens is vergelijkbaar met de mens. Onze
onderzoeksgroep heeft over de jaren expertise opgebouwd in het
varkensmodel voor ischemie-reperfusieschade. Daarom gebruiken we
varkens om het potentieel van nieuwe therapieën in de behandeling van
ischemische cardiomyopathie te testen. De dieren worden tijdens de
procedure onder anesthesie gebracht en ontvangen zowel gedurende
als na de operatie pijnmedicatie om discomfort te verminderen.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Ontwikkeling van nieuw ventriculair assist systeem Impella

Looptijd van het project

5 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Assist devices, chronisch hartfalen, acuut hartfalen, ontwikkeling
hartpompen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

De doelstelling van het project is om een minimaal invasieve
implanteerbare pomp te maken voor acuut en chronisch hartfalen. De
technologie is gebaseerd op de Impella pomp die momenteel klinisch
gebruikt wordt voor acuut hartfalen en een beperkte duurtijd heeft.
Zodoende worden verschillende modificaties gepland in materialen,
design en implantatietechniek om de technologie aan te passen voor de
uitgebreide toepassingen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Een veilige langdurige implantatie van een minipomp kan er toe leiden
dat patiënten na een acuut hartinfarct toch nog de mogelijkheid hebben
hun eigen hartfunctie te laten recupereren. Deze nieuwe optie kan
leiden tot minder nood aan transplantatie en een betere overleving van
acute shock.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

100 schapen over verloop van 5 jaar

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Ernstig. Dit zijn invasieve proeven. De hartpompen worden
geïmplanteerd. Alle medische handelingen gebeuren onder volledige
anesthesie en de nodige pijnmedicatie wordt voorzien voor de
postoperatieve periode. Medicatie: Ketamine (4mg/kg) IV & Diazepam
(0.4 mg/kg) IV als premedicatie voor inductie. Isoflurane 5% bij
inductie.Bij het beëindigen van het experiment worden de dieren
geëuthanaseerd. Een autopsie maakt deel uit van het onderzoek.
Euthanasie wordt uitgevoerd met 150 mg/kg Euthasol 40% intraveneus.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Computer geassisteerde ontwikkeling en mock loops worden gebruikt
om de in-vitro eindpunten op te stellen. De specifieke biologische
interactie van zowel materialen als de hemodynamische impact van de
pomp in een chronische opstelling vereisen echter wel een effectieve
implantatie in een levend dier.

Per design verandering wordt een aantal van 6 chronisch ingeplante
dieren op basis van eerdere ervaring aanvaard als voldoende.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het schaap heeft een lichaamsgewicht vergelijkbaar met de mens. Voor
deze toestellen is een kleiner proefdier praktisch niet mogelijk. Het
schaap is voor chronische proeven handelbaar.
Anesthesie gedurende medische procedures. Pijnstilling in de
onmiddellijke postoperatieve fase. Gezamenlijke housing met
mogelijkheid tot interactie met andere dieren. Liksteen en hooi wordt
voorzien om verveling tegen te gaan. Goede dagelijkse verzorging.
Minimaal aantal interventies in het protocol.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

405

Titel van het project

In vivo karakterisering van menselijke neuronale ontwikkeling door
xenotransplantatie in de cerebrale cortex van muizen

Looptijd van het project

01/05/2018 tot 01/04/2022

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

embryonale stamcellen, menselijke neuronale ontwikkeling , in vivo
calcium imaging

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Dit project heeft als doel de ontwikkeling van menselijke neuronen
beter te begrijpen. Ons labo maakt gebruik van het brein van muizen om
een ideale omgeving te bieden waarin de embryonale stamcellen zich
kunnen ontwikkelen. Door gebruik te maken van de in vivo 2-fotonen
beeldvorming kunnen we de subcellulaire onderdelen en tegelijk de
activiteit van meerdere cellen doorheen de tijd bestuderen. Op die
manier hebben we een unieke kans om de ontwikkeling van deze cellen
over lange tijd te volgen. Geen andere benadering laat toe om
menselijke cellen in een natuurlijke omgeving over vele maanden te
bestuderen

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Door dit project verkrijgen we inzicht in hoe menselijke cellen zich
ontwikkelen en integreren in bestaand netwerk. Dit laat toe om
enerzijds de functie van bepaalde genen die bij deze processen
betrokken zijn, experimenteel te onderzoeken. Anderzijds krijgen we
inzichten hoe nieuw gevormde neuronen zich nestelen in reeds
bestaande hersenen, aangezien de hersenen van muizen zich reeds
volledig hebben gevormd op het moment dat de menselijke neuronen
connecties beginnen te maken. Bovendien kunnen we onze aanpak
combineren met talloze muis modellen voor menselijke ziekten om te
zien hoe de menselijke cellen reageren op de pathogenen en mogelijke
behandelingen hiervoor.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

700 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het

Aangezien onze proeven lopen over vele maanden, is het welzijn van de
dieren van uiterst belang. Voor, tijdens en na elke ingreep worden
voldoende maatregelen genomen om de nadelige effecten voor het dier
tot een minimum te beperken. Om in vivo 2-foton experimenten
mogelijk te maken moeten een stukje schedel vervangen worden door
een glaasje. Op die manier krijgen we optische toegang tot praktisch de
hele cortex. Om stabiele opnames te verzekeren bij wakkere dieren, zijn
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uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

we genoodzaakt om een titanium plaat op de schedel te verankeren.
Deze ingrepen laten de muizen toe om vrijwel een normaal leven te
leiden. De dieren worden op een menselijke manier geëuthanaseerd
zodra het experiment afgelopen is. De ernst van het project wordt als
matig ingeschat.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Al de experimentele procedures die vermeld staan in dit project, zijn
noodzakelijk om de voorgestelde doelen te bereiken. Er zijn momenteel
geen alternatieven voor de studie van hersencellen en de circuits die ze
vormen in de cortex. Waar mogelijk maken we gebruik van in vitro
onderzoeken om te verzekeren dat de cellen die we in muizen
transplanteren van top kwaliteit zijn.

Door gebruik te maken van in vivo beeldvorming, bekomen we een
significante vermindering van het aantal dieren die nodig zouden
mochten we dit soort onderzoeken op ex vivo manier uitvoeren (bv.
door met hersencoupes te werken). Onze methode laat toe om dezelfde
cellen gedurende hun hele ontwikkeling te volgen, waardoor we meer
en betere informatie kunnen verzamelen in vergelijking met andere
courante technieken. Er wordt bovendien constant gesleuteld aan onze
procedures om te zorgen dat we steeds het maximum aan informatie uit
elk dier kunnen halen.
De muis is het ideale model voor dit soort onderzoek. Het is een van de
laagste diersoorten die een grote mate van genetische overeenkomst
vertoont met de mens. Bovendien is de muis een van de best
beschreven modellen wat betreft genetische code. Dit laat toe om de
functie van genen te bestuderen en te wijzigen. Ten alle tijde wordt er
naar gestreefd om ongemakken te beperken en pijn te reduceren. Bij
elke ingreep wordt verdovende en pijnstillende producten toegediend
waardoor de dieren meestal na 48 uur terugkeren naar hun
gedragstoestand van vóór de ingreep.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Onderzoek naar de efficientie van nieuwe hydrogelcomposities in
wondheling

Looptijd van het project

6 maanden

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Wondheling, ulcers, diabetes, hydrogelen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

In deze proefopstelling wensen we na te gaan of nieuw gegenereerde
hydrogelen een bevorderende werking hebben op wondheling in de
huid. Chronische wonden, zoals veneuze verzweringen en
doorligwonden, zijn een vaak voorkomend probleem voornamelijk in
ouderen en diabetici. HIer wensen we de effecten van nieuw
ontwikkelde hydrogelen op wondheling na te gaan. Het is reeds
bewezen dat een vochtige wondomgeving een betere genezing
bewerkstelligt. Wij ontwikkelden nieuwe hydrogelen die in staat zijn
biologische processen die nefast zijn voor regeneratie van de huid te
blokkeren. Hier wensen we na te gaan of deze hydrogelen wondheling
versnellen in vergelijking tot de huidige 'standard of care'.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Het ontwikkelen van nieuwe hydrogelen die het sluiten van huidwonden
kunnen versnellen, kan leiden tot een betere wondzorg bij diabetici en
patienten met doorligwonden. In dit project wordt de biologische
respons op de hydrogelen getest in vergelijking tot de huidige standaard
behandelingen van chronische wonden. We wensen het
wondherstellende effect van de nieuwe hydrogelen nagaan via
wetenschappelijk gevalideerde methoden. Er zijn grote gelijkenissen
tussen de huid van varkens en mensen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

De gebruikte diersoort is het varken (Sus domesticus). Het project
bestaat uit 2 experimenten, waarbij eerst het wondhelingsmodel zal
gevalideerd worden en waarna we een grotere experimentele opstelling
zullen opstarten waarbij statistisch relevante data worden beoogd. In de
eerste fase worden 8 varkens gebruikt.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?

Op de rug van de dieren zullen 2*3 kleine wondes (1,5 x1,5 cm) worden
aangebracht door middel van incisie. Deze wonden zullen drie condities
ondergaan, enerzijds onbehandeld, behandeld met Tegaderm en
behandeld met ons product. Deze wonden worden dan afgedekt en de
varkens krijgen een extra jas aan om extra contact te vermijden. Deze
aangebrachte wonden zullen dan onder normale omstandigheden
herstellen. De dieren worden na het experiment gedood.
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Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Wondherstel vindt plaats door het complexe samenspel van meerdere
celtypes en moleculen. Hierdoor is er geen ex vivo model voorhanden
dat deze situatie natuurgetrouw kan nabootsen

De validatie van het wondhelingsmodel wordt uitgevoerd op een
beperkt aantal dieren. Door bij één dier meerdere letsels op de rug aan
te brengen en meerdere behandelingen tegelijkertijd te testen, kan het
totaal aantal dieren beperkt worden. Statistische testen zullen bepalen
wat het minimum aantal dieren is noodzakelijk om het tweede
experiment goed te kunnen uitvoeren.
Won herstel in mensen gebeurt via re-epithelisatie en is cruciaal in het
wond herstel van dieren. Het diermodel die hier het dichtst bij aanleunt
is het biggenmodel. Omdat in muizen het wondherstel via contractie
verloopt zou dit ons tot verkeerde conclusies kunnen brengen.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Functionele connectiviteit en vroege plasticiteit in rusttoestand tijdens
snorhaarstimulatie in hoofd-gefixeerde ratten bij beroerte

Looptijd van het project

01/10/2018-30/09/2018

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

beroerte plasticiteit connectiviteit bewust fUSi

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Beroerte behoort wereldwijd tot de primaire oorzaken van overlijden en
lichamelijke beperkingen, er is daarom nood aan therapieën die de
hersenschade kunnen beperken. Preklinisch onderzoek naar beroertes
werd tot nu toe enkel onder verdoving uitgevoerd, Dit verhindert
begripvorming van de pathologie en het effect van mogelijke therapiën
op de hersenfunctie. Onze doelstelling bestaat eruit om de impact van
klinisch relevante beroerte-modellen in onverdoofde knaagdieren beter
te begrijpen met hulp van ultrasound beeldvorming (fUSi) van i) de
veranderingen in hersenfunctie bij milde somatosensorische stimulatie
en ii) de reorganisatie van connecties in de hersenen als gevolg van
beroerte.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit onderzoek leidt tot betere inzichten in hersenreorganisatie na
beroerte, inclusief de functionaliteit en connectiviteit, zonder enige
tussenkomst van verdovende middelen. Gebaseerd op deze inzichten
zullen nieuwe strategiën van acute therapiën toegepast worden om de
hersenen te beschermen van schade door de beroerte. Verder zal het
beter begrijpen van deze reorganisatie nieuwe rehabilitatiestrategiën
begunstigen, noodzakelijk voor patiënten na beroerte.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

340 ratten over een tijdsspanne van 5 jaar

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

Net als bij mensen wordt bij dieren een beroerte veroorzaakt door de
occlusie van de bloedvaten. Voor inductie en beeldvorming van de
beroerte wordt een craniaal venster gemaakt, waardoor deze ingreep
als ernstig beschouwd wordt. Hoedanook worden steeds pijnstillers,
anti-inflammatoire geneesmiddelen en antibiotica toegediend
gedurende de hele procedure. Om de schade aan het hersenweefsel na
beroerte op te meten worden weefselstalen verzameld na euthanasie
(eveneens uitgevoerd op ethisch verantwoorde manier)
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Beroerte kent een complexe pathologie die berust op complexiteit van
de hersenen en op zijn capaciteit om te interageren met andere
organen (interactie tussen de hersenen en het cardiovasculair systeem),
dus onmogelijk te reproduceren zonder levende dieren.

Elke rat is zijn eigen controle. Hersenbeeldvorming wordt op een dier
uitgevoerd voor de beroerte en na de inductie en vervolgens vergeleken
met kleuringen op de weefselcoupes. Dit reduceert het aantal nodige
dieren voor de experimenten. Verder is het geschatte aantal dieren
gebaseerd op onze huidige ervaring met het opstellen van dergelijke
studies. We gebruiken eveneens statistische software die het minimum
aantal nodige dieren berekent om de gewenste resultaten te bekomen.
We gebruiken ratten om een eenheid te garanderen tussen deze en
eerdere resultaten van onze studies. Ze zijn eveneens de meest
gebruikte dieren in beroerte-gerelateerd onderzoek. DIeren worden in
gepaste aantallen in kooien geplaatst met aangepast materiaal, eten en
drinken. Chirugische ingrepen kunnen ongewenste nevenwerkingen
geven, daarom worden steeds pijnstillers, anti-biotica en antiiflammatoire middelen toegediend voor de duur van de experimenten.
Wanneer dieren ziek worden of infecties oplopen, worden ze ethisch
correct geëuthanaseerd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Een zenuwstimulator voor onderzoek naar electroceutica

Looptijd van het project

1.5 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Zenuwstimulatie, biomedische electronica, implantaten

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het gaat om het testen van een nieuw systeem voor het elektrisch
stimuleren van het perifeer zenuwstelsel. Als er in in dit project
bewezen wordt dat het systeem zijn functie over lange tijd kan
uitoefenen, kan het ingezet worden in onderzoeksprojecten naar
klinische toepassignen van zenuwstimulatie.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

In eerste instantie is het een technisch project, het bouwen van een
nieuwe zenuwstimulator met een hogere resolutie (meer elektrodes)
dan de bestaande. Wanneer deze gebruikt wordt in klinisch onderzoek
kan dit later leiden tot nieuwe therapiën, bvb. stimulatie van het
parasympathisch zenuwstelsel tegen maagzuur of hoge bloeddruk.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

24 long-evans ratten

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

We voorzien een operatie waarbij de elektrode van het implantaat in de
nervus vagus wordt aangebracht. Er wordt eveneens een connector op
de schedel aangebracht. In het tweede geplande experiment wordt met
de electrode ook een draagbare stimulator verbonden. We schatten de
graad van lijden in als 'matig', zeker gezien er dagelijkse opvolging is en
pijnbestrijding wordt toegepast. De rest van het experiment, waar met
de geïmplanteerde stimulator geëxperimenteerd wordt, is niet pijnlijk
maar kan door de handelingen van de laborant eventueel wel stress
veroorzaken ('licht').

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het betreft onderzoek naar een toestel (gedeeltelijk geïmplanteerd)
voor het elektrisch stimuleren van zenuwweefsel, meer specifiek het
stimuleren van een perifere zenuw over een lange periode (maanden).
Om de werking en biocompatibiliteit van het implant over langere tijd te
kunnen staven kan helaas niet gewerkt worden met een celcultuur of
een ex vivo staal, waardoor een kleinschalige dierproef toch
noodzakelijk is.
Alle testen waarbij interactie met weefsel niet strikt noodzakelijk zijn
worden in vitro gedaan. Enkel wanneer volledige functionaliteit in vitro
wordt aangetoond zullen de dierproeven opgestart worden. De proef
wordt kleinschalig gehouden (24 dieren in totaal), net genoeg om
statistisch significant letsels te kunnen opsporen.
De gekozen diersoort is het meest gebruikt in de experimenten
waarvoor het apparaat ontwikkeld wordt, wat onze keuze verklaart.
Muizen zouden een alternatief kunnen zijn, maar zouden meer last
hebben van het stimulatie-apparaat omwille van hun lagere gewicht.
Om het implantaat in te brengen is een operatie nodig, waar de nodige
anesthesie en pijnbestrijding voor wordt voorzien zoals beschreven in
de aanvraag. De verantwoordelijke onderzoeker volgt de dieren nadien
dagelijks op om eventueel lijden op te sporen en te verhelpen.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Effect van subchronische toediening van ROCK inhibitoren op
intraoculaire druk (IOP) en hyperemie

Looptijd van het project

1 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

glaucoom, Rock inhibitoren, oogdrukverlaging

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

ja

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Glaucoom is een multifactoriële neurodegeneratieve aandoening van
het oog, die onbehandeld leidt tot irreversibele blindheid. Eén van de
belangrijkste kenmerken voor glaucoom is een gestegen intraoculaire
druk (IOP).

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Ons doel is verbeterde oogdrukverlagende medicatie gedurende een
langer timeframe te onderzoeken zodat een chirurgische interventie
langer kan worden uitgesteld en glaucomateuze progressie kan worden
vermeden.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

witte nieuw Zeelander ; 15 konijnen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

Oogdrukmetingen worden dagelijks bij patiënten uitgevoerd onder
topicale verdoving met unicaïne. Patiënten geven aan geen pijn te
voelen, enkel een lichte druk tijdens de meting en soms een gevoel van
"zandkorrel" in het oog. De konijnen ondergaan dezelfde humane
onderzoeken en zullen dezelfde sensaties ervaren. De ernst van het
project wordt als licht ingeschat.

De huidige behandeling van glaucoompatiënten bestaat uit het dagelijks
toedienen van oogdrukverlagende middelen. Indien deze onvoldoende
werkzaam zijn, wordt overgegaan tot chirurgie. Rock inhibitoren worden
momenteel klinisch getest en het is reeds aangetoond dat deze
oogdrukverlagend kunnen werken.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Vervanging is niet mogelijk met dit onderzoek. We focussen steeds op
vermindering en verfijning doordat we het oog kunnen gebruiken bij
een niet invasieve studie.

We focussen wel op vermindering omdat we de konijnen herhaaldelijk
gebruiken (voor het testen van meerdere compounds) in niet-invasieve
studies in het oog.

Konijnen hebben gelijkaardige oogdrukken als mensen. Alle vroeger
ROCK inhibitoren werden ook getest op WNZ en zo zullen de resultaten
het best vergelijkbaar zijn. Tenslotte zijn oogdrukmetingen in muizen bv
minder accuraat.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Humane leukocyte antigen 1 knockout cellen als een universele celbron
voor de behandeling van musculaire dystrofie

Looptijd van het project

1/11/2018 - 31/10/2023

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

mesodermale progenitoren, immuunreactie, bioluminescente
beeldvorming

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Een van de grootste probleem in het gebruik van stamcellen voor de
behandeling van musculaire dystrofiën, is de immunologische afstoting.
Deze afstoting wordt vooral gemedieërd door de T cellen via de humane
leukocyte antigen (HLA) complexen. Daarvoor willen we in dit project
zien of een knockout van dit HLA complex deze afstoting kan
voorkomen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Indien we een manier vinden om de immunologische respons op
stamceltherapie te vermijden, zou dit de slaagkansen van deze
behandeling verhogen. Verdere zou minder immunosuppressieve
behandeling noodzakelijk zijn.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

20 genetisch gewijzigde muizen van 8-20weken oud.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De muizen zullen initieel bestraald worden, gevolgd door een aantal
injecties. Alle ingrepen zullen gebeuren onder algemene verdoving. Er is
enkel een kans dat er een ontstekingsreactie ontstaat enkele weken na
de celinjectie van humane immuuncellen. Indien dit het geval is worden
de dieren onmiddellijk geëuthanaseerd.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

In deze studie is het belangrijk om de immunologische respons te zien
zowel in de tumor zelf als in het spierweefsel. Dit kan niet onderzocht
worden in een in vitro opstelling.

In deze studie zal gebruik gemaakt worden van optische beeldvorming.
Dit zorgt er voor dat de cellen over tijd kunnen gevolgd worden zonder
het dier te moeten doden. Verder zal dit experiment als een piloot
studie dienen om te garanderen dat het minimum aantal muizen
gebruikt zal worden om een statistisch significant en relevant resultaat
te bekomen.
In deze studie is het van belang om het effect van de celtherapie of die
skeletspieren te zien maar ook op het immuunsysteem. Verder is een
humaan immuun systeem noodzakelijk aangezien de HLAs humaanspecifiek zijn. De combinatie van een humaan immuunsysteem met de
skeletspieren kan enkel onderzocht worden in muizen.
De proefdieren zullen onderhouden worden door getraind personeel en
voorzien worden van voldoende voedsel en kooiverrijking. Wanneer de
proefdieren tekenen geven van een te hoog ongemak of ze meer dan
15% van hun oorspronkelijk lichaamsgewicht verliezen, zullen deze
meteen geëuthanaseerd worden.
Alle ingrepen zullen gedaan worden onder algemene verdoving.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Ontwikkeling van een rat model voor leeftijdsgebonden macula
degeneratie en diabetische retinopathie, en bepaling van de in vivo
efficiëntie van een nieuw therapeutisch geneesmiddel

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

therapie - bloedvaten - oog - inflammatie - fibrose

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Retinale aandoeningen zijn veel voorkomende en belangrijkste oorzaken
van blindheid in de wereld. De huidige behandelingen zijn vaak
geassociëerd met neveneffecten. Nieuwe moleculen worden ontwikkeld
om de klinische uitkomst van verschillende retinale aandoeningen te
verbeteren. Dit project omhelst de verdere ontwikkeling van een model
van choroïdale neovascularizatie (nieuwe bloedvatvorming) in ratten, en
de bepaling van de in vivo activiteit van nieuwe therapieën.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit rattenmodel wordt ontwikkeld om de in vivo activiteit van een nieuw
kandidaat geneesmiddel te testen. Dit model bevat verschillende
pathologische mechanismen, zoals ze ook voorkomen in de humane
pathologie, waartegen het geneesmiddel is gericht en is geselecteerd op
basis van species-specificiteit van de compound en de morfologie van de
ogen. Deze preklinische studies zijn noodzakelijk als in vivo
karakterisatie van het geneesmiddel voor het in patiënten kan getest
worden.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Ratten - 652

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Alle ingrepen gebeuren onder volledige en plaatselijke verdoving van
het oog. De postoperatieve pijn na de ingrepen is minimaal en beperkt
tot maximaal 1 dag na de ingreep. De pijn in onze experimenten is mild.
Indien de muizen toch te veel pijn zouden lijden, zal euthanasie
uitgevoerd worden.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Verschillende celtypes kunnen in cultuur gebracht worden, maar in vitro
studies kunnen ons niets vertellen over de complexe structuren,
verbindingen en interacties die plaatsvinden in het visuele systeem. Om
meer inzicht te verkrijgen in oogziekten waarbij complexe interacties
van het visuele systeem een rol spelen, is enkel onderzoek bij
proefdiermodellen mogelijk.

Per experiment wordt de steekproefgrootte berekend die het minimum
aantal dieren aangeeft om significante verschillen te zien. Hierbij wordt
de variatie die in dit soort studies voorkomt, in rekening gebracht.
Bovendien is het noodzakelijk om het experiment minstens 2x te
herhalen.
De rat is naast de muis het meest gebruikte dier voor de studie om
efficiëntie van compounds na te kijken. Dit model in de rat is
grotendeels gekarakteriseerd en besproken in de literatuur. Het oog van
de rat maakt het mogelijk om produkten lokaal toe te dienen in de vorm
van 'slow release formulations'. Deze rat studies zijn nodig als
ondersteunend materiaal bij het indienen van een dossier bij de
regulatorische autoriteiten. De dieren worden volgens de algemeen
geldende regels verdoofd en geëuthanaseerd door getraind personeel.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Gen transfer gericht op skeletspieren van muizen

Looptijd van het project

1/11/2018-31/10/2022

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Vitamin D, gen transfer, veroudering, skeletspieren, spierkracht, spier
massa

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het doel van deze studie is om een spiergerichte gen transfer voor de
vitamine D receptor te ontwikkelen door gebruik te maken van een
adeno-geassocieerd virus bij muizen. De bedoeling is om de rol van
vitamine D deficiëntie, aanwezig bij oude mensen, in het verlies van
spiermassa en spierkracht met veroudering (genoemd sarcopenia) na te
gaan.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De prevalentie van sarcopenia varieert van 5-13% bij mensen rond de
60-70 jaar oud en tot meer dan 50% bij de mensen ouder dan 80 jaar.
Sarcopenia wordt geassocieerd met een aantal nadelige gevolgen zoals
een verhoogd risico op vallen en breuken, verminderde mogelijkheid tot
het uitvoeren van dagdagelijkse activiteiten met verlies van
onafhankelijkheid maar ook met een toegenomen risico op
cardiovasculaire en metabole ziekten. Vitamine D deficiëntie is zeer
prevalent aanwezig bij ouderen en induceert negatieve effecten op
spieren die gelijkaardig aan die van veroudering zijn. Tot op dit moment
zijn er geen behandelingen voor handen om sarcopenia te behandelen.
Onderzoek naar de rol van vitamine D deficiëntie in sarcopenia kan dus
helpen om een nieuwe therapeutische behandeling gericht naar
skeletspieren te ontwikkelen om zo de progressie van sarcopenia te
remmen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

88 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?

Mogelijke negatieve effecten zijn beperkt en de graad van de pijn is
licht. Muizen gaan een injectie in de spieren krijgen onder lichte
verdoving. Voor de eerste studie gaan wij een fluorescentie signaal over
tijd volgen: daarvoor worden de muizen licht verdoofd. De muizen
worden op het einde van de experimenten geëuthanaseerd om de
hoeveelheid vitamin D receptor in de spieren te bepalen.
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Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Deze projectaanvraag verwijst naar een pilot-study om een
spiergerichte gen transfer voor de vitamine D receptor te ontwikkelen
door gebruik te maken van een adeno-geassocieerd virus bij muizen. Dit
model is de eerste stap om later de rol van vitamine D deficientie bij
sarcopenia te kunnen studeren. Om de onderliggende mechanismen
zorgvuldig te kunnen onderzoeken is het nodig met proefdieren te
werken.
Dit is een pilot-study waar het aantal proefdieren minimaallwordt
gehouden. Er werd rekening gehouden dat er voldoende weefsel is om
de efficiëntie van de transfer te kunnen bepalen.

Er werd voor muizen gekozen omdat gen transfer met adeno
geassocieerd virus efficiënt is in muis en bovendien zijn de
spieraandoeningen veroorzaakt door veroudering gelijkaardig aan die
van oude mensen.
Er zijn weinig negatieve effecten te verwachten en de pijn is gering. De
muizen gaan opgevolgd worden in het bijzonder bij het ontwaken na
verdoving. De muizen worden regelmatig gewogen en zullen
gecontroleerd worden op activiteit alsook op voedselinname. Er zal
geen blijvende pijn, lijden of angst bij de muizen aanwezig zijn.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Het gebruik van stikstof oxide bij ischemie van de darm

Looptijd van het project

02/04/2018 - 01/04/2022

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Stikstof oxide, behandeling ischemie darm

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Gedurende de behandeling van verschillende soorten verstoringen in de
bevloeiing van de darmen, zoals obstructie of invaginatie, wordt gebruik
gemaakt van warme fysiologische oplossing op een compres om de
bloedvoorziening van dit darm segment terug te bevorderen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Het uiteindelijk doel is om te voorkomen dat afgesloten of slecht
bevloeide delen van de darm moeten weggenomen worden.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

In totaal zullen er 30 konijnen gebruikt worden

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Deze dieren worden onder anesthesie gebracht en de ganse procedure
zal onder anesthesie gebeuren. Op het einde van de metingen wordt
het dier geëuthanaseerd. Het dier zal dus niet meer ontwaken alvorens
de euthanasie zal gebeuren.

Ons doel is om het effect te bestuderen van het gebruik van
nitroglycerine om een betere zuurstof toevoer en bloedcirculatie te
bekomen in een ischemische darmlus .
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Om het juiste beeld te krijgen hoe de herbevloeiing en de
zuurstofopname van de darm gebeurt nadat de bloedtoevoer was
afgesloten kan dit enkel gebeuren op een levend dier (onder narcose).

Er zijn 3 groepen. Bij de eerste groep wordt een darmsegment
afgeklemd en nadien terug bevloeid, zonder medicatie . Groep 2 zal na
terug bevloeiing behandeld worden met warme NaCL 0,9%. Groep 3
wordt behandeld met Nitroglycerine. Het aantal dieren per groep werd
statistisch onderbouwd.
Onze meetapparatuur is aangepast om metingen te kunnen uitvoeren
op kleine bloedvaten en darmen bij jonge kinderen. De grootte van de
bloedvaten bij het konijn komen het best overeen met die van kleine
kindjes. De dieren die in deze proef gebruikt worden zullen niet meer
wakker worden op het einde van de procedure.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Effect van oestrogenen op stress-gerelateerde darmklachten in de
Biobreeding rat.

Looptijd van het project

2 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Stress, BioBreeding rat, colorectale sensitiviteit, Oestrogenen, Geslacht

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Prikkelbare darm syndroom wordt gekenmerkt door abdominale
pijnklachten van ongekende oorsprong. Stress speelt een belangrijke rol
en de klachten komen ook vaker voor bij vrouwen. De reden waarom
vrouwen frequenter aan deze symptomen leiden is niet gekend. Wij
hebben in vorige studies beschreven dat de Biobreeding rat een goed
model vormt voor prikkelbare darmsyndroom omdat er op niveau van
de darm een aantal opvallende gelijkenissen zijn (inflammatie, motiliteit
en permeabiliteit). In deze studie onderzoeken we de rol van
oestrogenen bij het ontstaan van stress-gerelateerde darmklachten.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Deze experimenten zullen inzichten tot stand brengen hoe
geslachtshormonen aanleiding kunnen geven tot darmklachten en hoe
deze interageren met stressvolle situaties. Dit kan op termijn leiden tot
nieuwe behandelingen bij de mens.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

BioBreeding ratten, 80 dieren

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Bij de vrouwelijke dieren worden de eierstokken verwijderd onder
narcose. Pijnstillers worden toegediend na de operatie om de pijn te
beperken. Injectie van oestrogenen in de mannelijke dieren geeft een
beperkte pijn. Na het implanteren van electroden in de buikspieren van
de dieren onder narcose worden pijnstillers toegediend om de
postoperatieve pijn te beperken. De katheter voor colorectale distentie
wordt ingebracht onder verdoving. Tijdens de distenties kan het dier
kortstondig ongemak ervaren. Na het beëindigen van de proeven
worden de dieren geëuthanaseerd. Het project wordt als ernstig
ingeschat.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

Het beoordelen van gevoeligheid en stress kan niet in vitro gebeuren en
noodzaakt het gebruik van proefdieren.

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Tien ratten per groep zijn nodig om betrouwbare resultaten te
bekomen, gebaseerd op een statistische berekening. Omdat voor iedere
behandeling een gepaste controle nodig (stress, oestrogeeninjecties en
verwijderen van de eierstokken) komen we op 40 mannelijke en 40
vrouwelijke dieren.
De BioBreeding rat is een uniek diermodel omdat het spontaan de
unieke darmafwijkingen vertoont zoals hogerop beschreven. Dit is een
groot voordeel t.o.v. ratten waarbij de afwijkingen moeten geïnduceerd
worden door bv. toediening van DSS of TNBS. Na het implanteren van
electroden in de buikspieren van de dieren worden pijnstillers
toegediend om de postoperatieve pijn te beperken. Na de operatie om
de eierstokken te verwijderen worden eveneens pijnstillers toegediend.
De katheter voor colorectale distentie wordt ingebracht onder
verdoving.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Mechanisme van het effect van oestrogenen op inflammatie

Looptijd van het project

2 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Stress, BioBreeding rat, colorectale sensitiviteit, Oestrogenen, Geslacht

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Prikkelbare darm syndroom wordt gekenmerkt door abdominale
pijnklachten van ongekende oorsprong. Stress speelt een belangrijke rol
en de klachten komen ook vaker voor bij vrouwen. De reden waarom
vrouwen frequenter aan deze symptomen leiden is niet gekend. Wij
hebben in vorige studies beschreven dat de Biobreeding rat een goed
model vormt voor prikkelbare darmsyndroom omdat er op niveau van
de darm een aantal opvallende gelijkenissen zijn (inflammatie, motiliteit
en permeabiliteit). In deze studie onderzoeken we hoe stress en
geslachtshormonen een effect hebben op de immuuncellen die een rol
spelen bij overgevoeligheid van de darm.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Deze experimenten zullen inzichten tot stand brengen hoe
geslachtshormonen aanleiding kunnen geven tot darmklachten en hoe
deze interageren met stressvolle situaties. Dit kan op termijn leiden tot
nieuwe behandelingen bij de mens.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

BioBreeding ratten, 40 dieren

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

Stress wordt geinduceerd door de pups in de neonatale periode iedere
dag tijdens een korte periode bij de moeder weg te halen. Dit
veroorzaakt psychische stress, maar is niet te vermijden omdat dit de
kern van het onderzoek vormt. Na het implanteren van electroden in de
buikspieren van de dieren onder narcose worden pijnstillers toegediend
om de postoperatieve pijn te beperken. De katheter voor colorectale
distentie wordt ingebracht onder verdoving. Tijdens de distenties kan
het dier kortstondig ongemak ervaren. Na het beëindigen van de
proeven worden de dieren geëuthanaseerd. Het project wordt als
ernstig ingeschat.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

Het beoordelen van gevoeligheid en stress kan niet in vitro gebeuren en
noodzaakt het gebruik van proefdieren.

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Tien ratten per groep zijn nodig om betrouwbare resultaten te
bekomen, gebaseerd op een statistische berekening. Omdat voor de
stressconditie ook een controle moeten voorzien komen we voor de
twee geslachten samen op 40 dieren.

De BioBreeding rat is een uniek diermodel omdat het spontaan de
unieke darmafwijkingen vertoont zoals hogerop beschreven. Dit is een
groot voordeel t.o.v. ratten waarbij de afwijkingen moeten geïnduceerd
worden door bv. toediening van DSS of TNBS. Na het implanteren van
electroden in de buikspieren van de dieren worden pijnstillers
toegediend om de postoperatieve pijn te beperken. De katheter voor
colorectale distentie wordt ingebracht onder verdoving.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

De invloed van Corticotropin Releasing Hormone (CRH) en
glucocorticoid toediening op kritieke ziekte geïnduceerde
hypoadrenalisme

Looptijd van het project

01/11/2018-31/10/2023

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

kritieke ziekte, hypothalamus-hypofyse-bijnier-as, Corticotropin
Releasing Hormone (CRH)

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Kritiek zieke patiënten hebben verhoogde plasma-cortisolconcentraties
die in verhouding zijn met de ernst van de ziekte. Deze
hypercortisolemie is grotendeels te wijten is aan een verminderde
cortisolafbraak. Aanhoudende verhoogde cortisolspiegels tijdens
kritieke ziekte zou hypoadrenalisme kunnen veroorzaken.
We willen in dit project nakijken of CRH-infusie voor een
hypoadrenalisme plasma ACTH en cortisol kan behouden zonder risico
op een hoge cortisolspiegel. Daarentegen zou glucocorticoïde therapie
de glucocorticoïde receptor in vitale weefsels verder kunnen
onderdrukken, met mogelijk schadelijke gevolgen.
Voordat we een klinische studie opstarten, moeten we de impact van
CRH-toediening onderzoeken en vergelijken met de behandeling met
glucocorticoïden of een placebo op de hypothalamus, hypofyse en
bijnier, weefsels die niet in vivo bij mensen beschikbaar zijn.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Op basis van dit project willen we voldoende gegevens en nieuwe
inzichten verzamelen die het mogelijk moeten maken om een klinische
studie op te starten.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

85 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de

Aangezien de muizen in dit project representatief moeten zijn voor
kritiek zieke patiënten, zijn deze muizen ernstig ziek (buikvliesontsteking
na blindedarm of cecumligatie en -punctie CLP). Net zoals patiënten op
intensieve zorgen krijgen de muizen meerdere keren per dag sterke
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dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

pijnmedicatie op basis van morfine toegediend waardoor ze geen pijn
hebben. Het pijnvrij zijn van de dieren wordt eveneens meerdere malen
per dag geëvalueerd op basis van een pijnscore opgesteld voor muizen.
Net zoals patiënten op intensieve zorgen, krijgen de muizen via een
katheter intraveneuze voeding toegediend. Op het einde van een
experiment wordt het dier onder diepe anesthesie gebracht en
geëuthanaseerd door een terminale bloedname via het hart, vervolgens
worden alle organen ingevroren en bewaard voor verdere
wetenschappelijke analyse.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.
Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

Kritieke ziekte is echter een zeer complex ziekteproces met een effect
op alle organenen en een wisselwerking tussen alle organen van de
patiënt. Op dit moment bestaat er nog geen dierloze methode om deze
interacties te bestuderen. De organen (hypofyse, hypothalamus, bijnier)
die een rol spelen in de stress-reactie tijdens kritieke ziekte, kunnen
bovendien bij de mens alleen maar bestudeerd worden als deze
overleden is. Om de in vivo situatie te kunnen bestuderen hebben we
dus nood aan een dierstudie.

Voor de start van een studie wordt zorgvuldig berekend hoeveel dieren
nodig zijn. Door alle organen van de dieren op het einde van een
experiment te bewaren kunnen ook toekomstige vragen die betrekking
hebben op andere organen beantwoord worden.

Om de klinische situatie te weerspiegelen en om onderzoek mogelijk te
maken naar de langdurige fase van kritieke ziekte, hebben we een
muismodel ontwikkeld dat de acute intensieve zorg nabootst die aan
mensen wordt gegeven. Zo dienen we o.a. intraveneus vocht en
antibiotica toe en in de verlengde fase van kritieke ziekte krijgen onze
dieren, net zoals patiënten op intensieve, intraveneuze voeding . Dit
alles maakt dat ons muizen model een klinisch relevant model is om
zowel de acute als de verlengde fase van kritieke ziekte te bestuderen.
Omdat onze muizen ernstig ziek zijn, krijgen ze meerdere malen per dag
pijnstilling op basis van morfine en wordt hun toestand meerdere keren
per dag geëvalueerd en een pijnscore wordt toegekend. Wanneer een
dier ondanks de pijnmedicatie niet pijnvrij is of moeilijkheden heeft, dan
wordt de muis geëuthanaseerd. De muizenkooien staan in een speciale
kast waarin de lucht gefilterd wordt en temperatuur en dag-nachtritme
gecontroleerd zijn.
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Titel van het project

Bepalen van het cardiogeen potentieel van mesodermale progenitoren
of stamcellen in een model voor myocard infarct.

Looptijd van het project

1/01/2019- 31/12/2020

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

hart infarct, stamcellen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Spierdystrofiën zijn een groep van spieraandoeningen waarvoor geen
genezing bestaat. Hier kunnen stamcellen de oplossing bieden, vermits
deze de spier kunnen regenereren. Recent werd door onderzoeksgroep
een stamcel type beschreven dat bekomen kan worden via pluripotente
stamcellen. Hierbij werd al aangetoond dat, in vitro, deze cellen de
potentie hebben om zowel spier- als hartcellen te vormen. Om een
beter idee te krijgen over het potentieel van deze cellen, moeten deze
getest worden in een in vivo setting. In dit project zullen we ons
focussen op hun potentieel om bij te dragen aan de regeneratie van de
hartspier.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dusver heeft celtherapie nog geen functionele verbetering teweeg
kunnen brengen in patiënten met een spierdystrofie. Met dit celtype
zouden zowel de motorische als cardiale problemen kunnen aangepakt
worden. Dit zal leiden tot een verhoogde levenskwaliteit en
levensverwachting voor deze jonge patiënten.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

24 immunodeficiënte muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

In deze dieren zal een acuut myocardiaal infarct geïnduceerd worden
onder algemene verdoving en met postoperatieve pijnstillers. De
operatie zelf is reeds veelvuldig beschreven in de literatuur en wordt
goed getolereerd. Door het myocardiaal infarct dat hierdoor ontstaat,
zullen de dieren ongemak ondervinden. Het project wordt als ernstig
ingeschat.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Initieel werd de myogene capaciteit van deze cellen nagegaan in vitro,
vooraleer over te gaan naar in vivo experimenten. Jammer genoeg is het
noodzakelijk om te testen of de cellen bijdragen tot de hartspier
regeneratie vooraleer progressie naar een klinische setting mogelijk is.

In ons lab is er reeds ervaring met deze techniek. Daardoor konden we
het aantal dieren inschatten dat noodzakelijk is om een effect te kunnen
zien. Verder wordt gebruikt gemaakt van in vivo imaging waardoor we
de dieren kunnen opvolgen over tijd. Hierdoor zijn ook minder dieren
nodig.
Om te zien of deze cellen bijdragen tot de regeneratie van de hartspier,
is het noodzakelijk om dit te doen in een in vivo systeem. Verder is de
muis gekozen vermits we een model nodig hadden dat immunodeficient
is, en dus de humane cellen zal tolereren. Tijdens alle procedures zullen
de dieren verdoofd worden. Verder zullen we ze dagelijks opvolgen en
wegen zodat eventuele ongemakken snel opgemerkt worden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Karakterisatie van skeletale spier adulte stamcellen MCK-PGC-1a muizen

Looptijd van het project

3 jaar en 3 maanden

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

PGC-1α, mitochondriale biogenese, spierregeneratie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Myogene stamcellen zijn meer aanwezig in de spieren van Peroxisoom
proliferator-geactiveerde receptor-gamma coactivator (PGC-1α)
transgene muizen in vergelijking met wildtype dieren. De
transcriptiefactor PGC-1α staat onder controle van de Muscle Creatine
Kinase (MCK). Bovendien, na isolatie, vormen deze spierprogenitoren in
vitro grotere myotubes, wijzend op een verhoogd myogeen potentieel.
Ons doel is om de verschillende adulte stamcelpopulaties in de skeletale
spieren van MCK-PGC1α muizen te karakteriseren en nagaan of deze
een rol van betekenis spelen tijdens spierherstelprocessen in vivo.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit project zal bijdragen tot de karakterisatie van de adulte
stamcelpopulatie in de skeletale spier van muizen, genetisch
gemodificeerd voor PGC-1α, om uiteindelijk hun engraftment
eigenschappen en bijdrage aan het regeneratieproces van skeletale- en
hartspierweefsels in vivo te testen. Daarnaast biedt deze studie nieuwe
inzichten in de rol van de mitochondriale biogenese tijdens
spierregeneratie.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

In totaal zullen 55 muizen gebruikt worden, verdeeld over twee
experimenten. In het eerste experiment worden 20 muizen gebruikt
voor de isolatie en karakterisatie van de MCK-PGC-1α skeletale
spierprecursors (10 Balb/c en 10 MCK-PGC-1α muizen). In het tweede
experiment zullen 35 (Sgcb-/- Rag2-/- gamma c-/-) muizen gebruikt
worden om het gedrag van MCK-PGC-1α skeletale spierprogenitoren
tijdens chronisch spierherstel te bestuderen.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?

Een beperkte graad van pijn en matig discomfort zal door de muizen
ondervonden worden, door de intramusculaire injecties. Dierenwelzijn
zal dagelijks beoordeeld worden tijdens de gehele tijdsperiode van het
experiment (21 dagen). Muizen zouden geen discomfort moeten
ondervinden, maar wanneer humane eindpunten worden bereikt, dan
zullen de muizen vroeger geëuthanaseerd worden. De ernst van het
project wordt als licht ingeschat.
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Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Alternatieve dierloze methoden zijn niet mogelijk doordat we
spiervorming en spierregeneratie willen bestuderen in levende
organismen. Het aantal muizen nodig zal tot het minimum worden
gereduceerd. Pilootstudies worden niet uitgevoerd, aangezien
procedures reeds werden tot stand gebracht, goedgekeurd en
gepubliceerd door onze onderzoeksgroep.

Voor de extractie en karakterisatie van de skeletale spier adulte
stamcellen zullen minstens 5 MCK-PGC-1α transgene en 5 wildtype
(Balb/c) muizen gebruikt worden, om een Power van 80 en
effectgrootte van 2.35 te bereiken (op basis van de succesgraad voor de
isolatie van spier stamcellen). Om de rol van MCK-PGC-1α skeletale
spierprogenitoren tijdens spierherstel te bestuderen zijn in totaal 35
muizen nodig, 30 getransplanteerde (driemaal 5 muizen per genetische
achtergrond MCK-PGC-1α versus Balb/c) en 5 niet-getransplanteerde
muizen. Het experiment zal driemaal herhaald worden. Het aantal
muizen per groep werd vastgelegd op 5 om een Power van 80 en
effectgrootte van 2.1 te bekomen (berekend op basis van de detectie
van nieuwe spiervezels d.m.v. fusie met geinjecteerde cellen).
De keuze voor muizen wordt gemaakt omdat dit diermodel het meest
gebruikt wordt voor de studie van verschillende projectdoeleinden.
Hierdoor zullen onze resultaten relevanter zijn binnen onze
onderzoeksgroep maar ook voor andere groepen. Muizen zijn
makkelijker te huisvesten. De muizen worden in huis gekweekt. In het
animalium wordt er gezorgd voor voldoende water, voedsel en proper
kooimateriaal. Elke dag zal een getrainde dierenverzorger de
gezondheidsstatus van de muizen controleren. Lichaamsgewicht en
uitzicht worden dagelijks gecontroleerd. Humane eindpunten zullen
worden toegepast voor muizen die anorexia en een
lichaamsgewichtverlies van meer dan 15% vertonen, symptomen van
dehydratatie, verlies van persoonlijke hygiëne en stoelgangproblemen.
Wanneer muizen tekenen van pijn en/of discomfort vertonen, zullen
muizen geëuthanaseerd worden. Er zullen geen methoden gebruikt
worden om discomfort te reduceren.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Visualisatie van kleine aantallen cellen in diermodellen door codongeoptimaliseerde luciferase

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

kanker, therapie resistentie, kanker stamcellen, in vivo beeldvorming

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Vooruitgang in kankeronderzoek is sterk gebaseerd op onze groeiende
kennis over de onderliggende mechanismen. Verschillende aspecten zijn
thans niet helemaal duidelijk, wat vooral voortkomt uit het gebrek aan
goede detectiemethodes. Hier gaan we een recent ontwikkelde optische
reporter gebruiken om zeer moeilijk te bestuderen mechanismen te
kunnen bestuderen op een niet-invasieve manier, wat thans niet
mogelijk is op eender welke andere wijze. Dit betreft de detectie en
opvolging van therapeutische resistentie, de vorming van metastases en
de detectie en therapie van kankerstamcellen

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De ontwikkelde methodes zullen toelaten om baanbrekend onderzoek
te verrichten op meerdere aspecten waar dit voorheen quasi onmogelijk
was. Het gebruik van een simpele, high-throughput detectiemethode
voor niet-invasieve beeldvorming in muizen zal toelaten om het aantal
muizen per studie sterk te verminderen, en het opvolgen van hetzelfde
dier in functie van de tijd zal toelaten om variatie in data door interindividuele verschillen te minimaliseren. De detectie van lage
celaantallen zal toelaten om meer mechanistisch inzicht te verwerven
en nieuwe therapiën te ontwikkelen voor al deze aspecten.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

er zullen enkel muizen gebruikt worden, ongeveer 244

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

De dieren zullen allen tumorcellen toegediend krijgen en zodoende
tumoren ontwikkelen. Echter, daar het methodes betreft die geringe
celaantallen wil visualizeren, zullen de meeste tumoren (bvb
melanonoma) behandeld worden met klinisch gebruikte protocols om
hier de resistente populatie te visualiseren. Nadien zullen bepaalde
strategiën ontwikkeld worden om deze resistente cellen (therapeutisch
resistent of kankerstamcellen) te behandelen. Hierdoor zal de tumor in
deze gevallen nooit groot worden en volledig tot ontwikkeling komen.
De ernst van de impact van het opvolgen van de dieren is minimaal,
waarbij optische beeldvorming (10 min totaal per dier) onder isofluraan
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

verdoving zal gebeuren. Alle therapeutische behandelingen zullen ook
onder isofluraan verdoving worden uitgevoerd. Enkel voor het
onderzoek naar metastase zullen de dieren meer last ondervinden, daar
de tumor hier iets groter zal worden en er ook effectief zal gekeken
worden naar de vorming van metastaserende cellen. Dit zal echter ook
van korte duur zijn, waarbij er spoedig na detectie van metastases
verder zal opgetreden worden om het leed van de dieren in te perken.
Voor alle dieren is de verwachte graad van ongemak licht, op basis van
de effecten die de therapie op zich kan meedragen. Voor de
metastaserende dieren is de verwachte ernstgraad erger naar het einde
van het experiment toe (vanaf week 3), daar vanaf dan metastases
kunnen ontwikkelen. Ten laatste 48u na detectie van een metastase
zullen deze dieren euthanasie ondergaan om hun lijden in te perken en
via histologie de gevoeligheid van detectie te kunnen bepalen. De ernst
van het project wordt als matig ingeschat.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het doel van deze studies is om methodes te ontwikkelen die deze
moeilijk te bestuderen kanker-gerelateerde aspecten kunnen
visualiseren en studie ervan mogelijk maken. Alle aspecten worden
eerst in vitro uitgetest (gevoeligheid, specificiteit), maar finaal dienen
deze methodes getest te worden in relevante kankermodellen in kleine
dieren, daar de muis het meest gebruikte organisme is voor
kankeronderzoek en verschillende aspecten (penetratie van licht
doorheen huid en haar, distributie van substraat voor optische reporter)
enkel in diermodellen kan worden getest.
Voor het bepalen van het aantal muizen werd een statistische analyse
uitgevoerd, gebaseerd op onze eigen ervaring van onze
onderzoeksgroep met de muizenmodellen voor de gebruikte
kankersoorten en het gebruik van optische beeldvorming. Tevens via
collegae die gebruik maken van de optische beeldvormingsmodaliteiten
weten we hoeveel muizen er een bepaalde behandeling moeten krijgen
om nadien besluiten te kunnen trekken. Bovendien is het ook zo dat de
methodes die we hier willen opstellen de groei van de kanker in de muis
niet-invasief van worden opgevolgd, waardoor we minder muizen nodig
hebben. Immers, hierdoor moeten de muizen niet telkens
geëuthanaseerd worden om na te gaan wat het effect is van een
bepaalde behandeling op kankerstamcellen, metastase of resistente
cellen.
1. grote gelijkenissen tussen mens en muis qua gedrag immuunsysteem
in deze modellen, 2. mogelijkheid om de verschillende tumortypes te
induceren in een muis (voor vele andere diersoorten niet mogelijk)
1. dagelijkse klinische observatie en wegen van muizen door 3 vaste
mensen, 2. in enkele experimenten worden de dieren geëuthanaseerd
vooraleer symptomen echt doorbreken, 3. aangepaste criteria voor
euthanasie om het dierenleed niet onnodig te rekken bij van zieke
muizen (bij metastase)
Alle manipulaties (beeldvorming, therapie) gebeuren onder
isofluraanverdoving. Ten laatste 48u na detectie van een metastase
zullen deze dieren euthanasie ondergaan om hun lijden in te perken
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Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

De preklinische chronische implantatie van een nieuw type linker
ventrikel ondersteunende hartpomp

Looptijd van het project

24/04/2018 - 30/06/2019

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

hartpomp, chronisch, LV

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Met dit onderzoek wil men een nieuwe hartpomp voor de lange termijn
ondersteuning van het linkerventrikel testen. De firma XXX ontwikkelde
een nieuwe pomp die een volledige ondersteuning geeft van het linker
ventrikel en toch geplaatst kan worden op een minimaal invasieve wijze
door middel van een thoracotomie. Daarnaast bevindt de rotor van deze
hartpomp zich op een magnetische ophanging wat een betere outwash
van de bloedcomponenten toelaat en zo een lager thromboserisico met
zich meebrengt. Eerdere proeven in het labo hebben geleid tot
verschillende wijzigingen aan het initiële ontwerp van de pomp. Het
doel van dit project bestaat er in om een finaal ontwerp van de nieuwe
pomp te bekomen, met incorporatie van een flowmeter en vervolgens
de veiligheid en de haalbaarheid van een lange termijn implantatie van
dit ontwerp in patiënten te evalueren. Verder zullen functionele
diertesten uitgevoerd worden ter bevestiging van een betere
functionaliteit van dit geoptimaliseerde design.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Integratie van een flowmeter in een hartpomp biedt als voordeel dat de
flow doorheen de pomp beter in beeld kan gebracht worden en
mogelijks kan worden aangepast aan de behoeften van de patiënt.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

26 schapen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke

Er zal een implantatie gebeuren van de hartpomp via een thoracotomie
onder algemene anaesthesie. Na de ingreep zullen de dieren
pijnmedicatie krijgen. Het project wordt als ernstig ingeschat. De dieren
zullen op het einde van het experiment geëuthanaseerd worden met
een injectie euthasol (120mg/kg).
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of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

Om de haemocompabiliteit en het uiteindelijke effect van de pomp te
bestuderen, dient een levend proefdiermodel gebruikt te worden.

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Omwille van de variabiliteit binnen de verschillende dieren en de
mogelijke uitval van de dieren is het aantal van 26 te verantwoorden.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)

Het schaapmodel wordt standaard gebruikt bij het onderzoek naar
hartpompen.

Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De dieren zullen antibiotica en pijnstillers toegediend krijgen tijdens en
na het experiment.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Pilootstudie: Sevoflurane geïnduceerde neurotoxiciteit bij
ontwikkelende hersenen van foetale konijnen: anesthesie zonder
chirurgie

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

foetale neurotoxiciteit, konijnen model, sevoflurane

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Er is ongerustheid dat blootstelling van jonge of nog ongeboren
kinderen aan verdovende middelen negatieve gevolgen kan hebben
voor de hersenontwikkeling: overactiviteit, lagere schoolresultaten,
taalproblemen, … In bepaalde gevallen is het echter noodzakelijk dat
een zwangere in slaap gedaan wordt voor een operatie ofwel bij de
moeder (vb. appendicitis) of op de foetus (vb. spina bifida herstel). Wij
toonden aan dat na algemene verdoving en een ingreep bij zwangere
konijnen, de nakomelingen inderdaad neurologische achterstand
vertonen. In dit project zal onderzocht worden of deze effecten ook
behouden blijven bij anesthesie, ttz zonder chirurgie.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Nu aangetoond is dat de combinatie van anesthesie én chirurgie een
neurotoxisch effect als gevolg heeft, zou het interessant zijn om te
weten of de component anesthesie alleen deze nadelige effecten ook
veroorzaakt. Wanneer er meer geweten is over de relatieve bijdragen
van anesthesie en chirurgie afzonderlijk, wordt het duidelijker bij welke
van beide componenten er preventieve maatregelen genomen kunnen
worden: voor de component anesthesie zou dit kunnen zijn het
toevoegen van bepaalde producten (vb. het edelgas xenon of het
intraveneuze dexmedetomidine), voor de chirurgie zouden andere
chirurgische technieken gebruikt kunnen worden.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

23 drachtige konijnen en in totaal max 230 pups

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het

De konijnen ondergaan een algemene anesthesie, wat ongemak geeft
voor de dieren tijdens de inhalatie inductie. Na de anesthesie kan
misselijkheid en braken voorkomen, milde pijn t.h.v. de punctieplaats
voor de veneuze en arteriële katheter en last als gevolg van de
intubatie. Na de keizersnede zullen de konijnen geëuthanaseerd
worden. Post-operatieve pijn en wondinfectie zijn mogelijk. De pups
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uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

zullen geëuthanaseerd worden voor microscopisch onderzoek van de
hersenen. De ernst van het project wordt als matig ingeschat.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De ontwikkeling van de hersenen van de foetus in de baarmoeder van
een zwangere is een zeer complex proces Er zijn interacties mogelijk
met vele factoren. Daardoor is het niet mogelijk om het systeem te
simuleren, in-vitro alternatieven te gebruiken of lagere diersoorten te
gebruiken.

Er is een pilootstudie om eerst op kleine schaal de effecten te
onderzoeken. Wanneer hieruit zou blijken dat het zinloos is om grotere
studies uit te voeren, wordt hierdoor vermeden dat grotere aantallen
dieren blootgesteld zouden worden aan dierexperimenten. Wanneer
deze studie wel zinvol blijkt, kunnen op basis van de resultaten van deze
piloot studie het exacte aantal benodigde dieren voor grotere studies
berekend worden.
Er is uitgebreide ervaring met het foetale konijnen model. Met dit
model is ook reeds anesthesie-geïnduceerde neurotoxiciteit aangetoond
bij de combinatie van anesthesie en chirugie. Konijnen hebben een
relatief korte zwangerschapsduur (31 dagen), uit één konijn worden
gemiddeld 8 pups geboren (minimum: 1, maximum: 14). De foetussen
zijn relatief groot (45 g), wat onderzoek van de pups vergemakkelijkt.
De konijnen worden vervoerd in niet-transparante dozen. Alle
procedures (plaatsing intraveneuze en arteriële katheter, chirurgie,
keizersnede, verwijderen van de hersenen) gebeuren onder algemene
anesthesie of sedatie. Er wordt pijnstilling gegeven en voor het wakker
aanprikken van een bloedvat, wordt dit eerst verdoofd met een lokaal
anestheticum. De gezondheid van de dieren wordt dagelijks
geëvalueerd. Bij complicaties en wanneer het lijden niet meer te
verantwoorden is, worden de dieren geëuthanaseerd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

De rol van lymfatisch endotheel-specifieke autofagie in lymfangiogenese

Looptijd van het project

15/10/2018 - 14/10/2023

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

lymfatische endotheelcellen, autofagie, lymfangiogenese, metabolisme,
vet-vrije zuren, chloroquine

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Lymfevaten, net zoals bloedvaten, zijn cruciale onderdelen van onze
bloedsomloop. Hun specifieke functionering heeft een invloed op de
ontwikkeling van verschillende ziektes zoals kanker, lymfoedeem en
inflammatoire aandoeningen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

We geloven dat dit project de kloof zal overbruggen in de huidige kennis
over hoe de metabolische status van endotheelcellen is gecoördineerd
bij het autofagie/endo-lysosomaal systeem en zo de ontwikkeling van
lymfevaten alsook pathologische lymfangiogenese zoals in
kankermetastase te beïnvloeden.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

648 Black 6 muizen (conditionele knockouts)

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

Onder algemene en lokale verdoving wordt de cornea van het oog
gecauteriseerd. Dit veroorzaakt matige pijn en ongemak bij de dieren
maar er kunnen ook oedemen ontwikkelen. Autofagie-inhibitoren en
modulatoren worden ip in de buikholte toegediend. De dieren zullen op
het einde van de experimenten geëuthanaseerd worden. Het project
wordt als ernstig ingeschat.

Met dit project willen we nagaan hoe autofagie in lymfatische
endotheelcellen, in vivo lymfangiogenese beïnvloedt door het
metabolisme te verfijnen. Deze bevindingen zouden ons een houvast
kunnen geven over het proces, om zo verder onderzoek te stimuleren
naar de mogelijkheid om cruciale metaboliet-energiebronnen aan
endotheelcellen te leveren, om zo lymfangiogenese te moduleren
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De huidige kennis is vooral gebaseerd op in vitro experimenten die
vereenvoudigde experimentele opstellingen zijn, terwijl
lymfangiogenese een complex proces is dat afhankelijk is van veel
parameters en factoren die in vitro niet kunnen worden nagebootst.

Onze voorspelling is gebaseerd op eerdere ervaringen met door tumor
geïnduceerde lymfangiogenese analyse, waarbij we een effectgrootte
van 12 muizen per groep ontdekten om een 90% vermogen te hebben in
een tweezijdige t-test (alfa = 0,05).

We denken dat het in overweging nemen van een conditioneel KOmuismodel plus het testen van een farmacologische remmer van
autofagie zoals chloroquine het best zal beantwoorden hoe autofagie in
unieke entiteiten van bloedvaten zoals lymfatische endotheelcellen,
lymfangiogenese in vivo beïnvloedt, door fijnafstemming van het
metabolisme.
De muizen zullen worden geanesthetiseerd met een injectie van
Ketamine / xylasine (ketamine 80-100 mg / kg) of Nembutal (60 mg / kg)
Buprenorfine / muis 0,1 mg / kg subcutaan of Intraperitonaal elke 4-8
uur de eerste dag na de operatie

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Gebruik van hydrodynamische staartvene injectie om metastatische
tumoren in de muislever te bestuderen

Looptijd van het project

26/10/2018-25/10/2023

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

kankercel, levermetastase, tumor

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

We hebben opwindende resultaten behaald, die een nieuwe therapie
voor leverkanker aantonen door YAP, het effector proteine van de
Hippo pathway, te activeren in the hepatocyten rond de tumor. Om
verdere strategieen te onderzoeken die relevant zijn voor patienten
willen we een later stadium in de kankerontwikkeling nabootsen,
waaronder ook uitzaaiingen naar andere organen. Dit is zeker in de lever
relevant. In dit project willen we kankercellen injecteren in onze
muismodellen met verschillende genetische achtergronden door middel
van hydrodynamische injectie in de staartvene. Deze procedure bestaat
uit een snelle injectie van serum-vrij medium met tumorcellen in de
staartvene van de muis. Het totale geinjecteerde volume is gelijk aan 79% van het lichaamsgewicht. Deze techniek is zeer effectief om
tumorgroei te bekomen in de lever, de nieren en de longen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Tumoruitzaaiingen zijn zeer relevant voor kankerpatienten. Met deze
studie willen we onze kennis in verband met regeneratieve
kankertherapie uitbreiden en deze strategie toepassen op uitzaaiingen
in de lever. Onze beide dierenmodellen en experimentele aanpak is
nieuw en innovatief. Onze studie zal nieuwe inzichten brengen voor de
behandeling van tumoruitzaaiingen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

We zullen in totaal 896 muizen gebruiken.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het

Aangezien de muismodellen uitzaaiingen van tumorcellen zullen
hebben, verwachten we dat de muizen mogelijk pijn en ongemak zullen
ondervinden wanneer de tumor zich verder ontwikkelt. De severity level
zal van matig tot ernstig zijn. Alle dieren zullen geëuthanaseerd worden
bij de eerste tekenen van stress of ongemak, of aan het einde van het
experiment.
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uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

Tumor levermetastase is een complex proces dat momenteel enkel in
vivo kan bestudeerd worden. Er zijn geen in vitro of ex vivo
alternatieven voorhanden. Om het aantal dieren te reduceren zullen we
echter gebruik maken van primaire cellijnen en geimmortalizeerde
cellijnen om de in vivo data te complementeren en te bevestigen.

We zullen gepubliceerde en standaard gevestigde methoden toepassen
en onze studies in muizen aanvullen met in vitro assays. Op deze manier
zullen ze een minimaal aantal dieren gebruiken om significante
resultaten te bekomen.

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)

Ons muismodel werd reeds beschreven in vele artikels en is
geoptimaliseerd door ons in vorige studies.

Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De dieren zullen tumoruitzaaiingen ontwikkelen. Om het lijden tot een
minimum te beperken zullen ze dagelijks gecheckt worden voor
veranderingen in gedrag en uiterlijk. Indien symptomen van de ziekte
blijven of verergeren zullen de dieren geeuthanaseerd worden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Testen van de rol van Yap and Taz in non steatohepatitis (NASH) lever
tumor modellen

Looptijd van het project

29/10/2018-28/10/2023

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

non steatohepatitis, lever, tumor

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Hepatocellulair carcinoma is een kanker met de snelst stijgende
incidentie in de westerse wereld en komt vaak samen voor met nonalcoholische steatohepatitis (NASH). In deze studie worden tumoren
geïnduceerd in een NASH-muismodel om zo de situatie in humane
patiënten na te bootsen.Hierbij hebben we ontdekt dat genetische
stimulatie van regeneratie in normale cellen rond de levertumoren, via
activatie van Hippo pathway effectoren, leidt tot tumor inhibitie,
celdood en dramatische tumor regressie. We zullen deze strategie
uittesten in de NASH muis waarbij ze een choline-deficiënt-hoog-vet
dieet (CD-HFD) krijgen in combinatie met carbon tetrachloride.In deze
pilot studie wensen wij de timing van de tumor ontwikkeling te testen
na verschillende genetische manipulaties.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Tumors afkomstig van non-alcoholische steatohepatitis (NASH) zijn zeer
relevant voor humane kanker patiënten. In deze studie streven we naar
het uitbreiden van onze vorige resultaten van de regenerative kanker
therapie en hopen dezelfde strategie te testen op NASH livers. Onze
studie zal nieuwe inzichten bij brengen in de behandeling van
hepatocellulair carcinoma (HCC).

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

We zullen in totaal 210 muizen gebruiken.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?

De dieren zullen behandeld worden om NASH en HCC te induceren,
waarbij we verwachten dat deze dieren pijn en ongemakken zullen
ervaren wanneer de tumor zich ontwikkeld. De ernst niveau zou kunnen
variëren van gemiddeld tot ernstig. Alle dieren zullen geëuthanaseerd
worden in een vroeg stadium van pijn of aan het einde van de
experimenten.
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Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

Tumor is een complex proces dat momenteel enkel in vivo kan
bestudeerd worden. Er zijn geen in vitro of ex vivo alternatieven
voorhanden. Om het aantal dieren te reduceren zullen we echter
gebruik maken van primaire cellijnen en geimmortalizeerde cellijnen om
de in vivo data te complementeren en te bevestigen.

We zullen gepubliceerde en standaard gevestigde methoden toepassen
en onze studies in muizen aanvullen met in vitro assays. Op deze manier
zullen ze een minimaal aantal dieren gebruiken om significante
resultaten te bekomen.

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)

Ons muismodel werd reeds beschreven in vele artikels en is
geoptimaliseerd door ons in vorige studies.

Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De dieren zullen levertumoren ontwikkelen. Om het lijden tot een
minimum te beperken zullen ze dagelijks gecheckt worden voor
veranderingen in gedrag en uiterlijk. Indien symptomen van de ziekte
blijven of verergeren zullen de dieren geëuthanaseerd worden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Is er een negatief of positief effect van thoraco-abdominaal
normothermische regionale perfusie (NRP) op DCD nieren?

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

transplantatie, normothermische regionale perfusie (NRP), donor nier

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Niertransplantatie is een succesvolle behandeling voor patiënten met
nierfalen. Er zijn echter te weinig donoren met als gevolg dat niet alle
patiënten op de wachtlijst tijdig een transplantatie kunnen ondergaan.
Omdat er niet genoeg ‘ideale’ donoren zijn, worden de minder ideale
donoren belangrijker, en daarom neemt ook het belang toe van
onderzoek naar de orgaankwaliteit. Nieren afkomstig van donoren na
hartstilstand zijn gekend om hun mindere kwaliteit. Met een nieuwe
techniek worden alle organen van het lichaam terug voorzien van bloed
en voedingsstoffen. Wat is het effect hiervan op de nier? Dit evalueren
we via een techniek die transplantatie nabootst.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit zal een toename betekenen van het aantal beschikbare donornieren
met als gevolg het inkorten van de wachtlijsten voor een
niertransplantatie.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Varkens

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

De varkens zullen onder narcose gebracht worden en de nieren zullen
verwijderd worden. Aangezien de dieren niet kunnen overleven zonder
nieren, zullen ze tijdens de operatie en onder volledige narcose op een
humane manier geëuthanaseerd worden.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Omdat de resultaten rechtstreeks kunnen toegepast worden op
patiënten in het ziekenhuis, is het varkensmodel het meest
aangewezen, want zowel anatomisch als fysiologisch ligt dit het dichtst
bij de mens.
Een dierloze methode om verbetering van organen tijdens en na
transplantatie te bekomen is onmogelijk.
Er worden voor dit project geen extra dieren opgeofferd omdat deze
dieren al in een experiment zitten voor een andere project.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het varken is anatomisch en fysiologisch heel verwant aan de mens. Elke
bevinding in dit diermodel kan rechtstreeks overgebracht worden naar
de kliniek.
Het dier ondervindt weinig of geen ongemak, omdat alle handelingen
gebeuren onder volledige verdoving.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

De rol van de basale ganglia in het coderen van eigen en anderen hun
acties.

Looptijd van het project

5 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

hersenen, motorisch, acties, functionele beeldvorming

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Dit onderzoek beoogt het onderzoek naar de rol van de basale ganglia
bij het uitvoeren en herkennen van anderen hun acties en de mogelijke
betrokkenheid van de basale ganglia bij het spiegelen van acties bij de
niet-humane primaat.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Een beter begrip van het spiegelsysteem heeft een grote klinische
relevantie, daar dit kan leiden tot het beter verstaan van de
gedragsmatige symptomen van diverse stoornissen zoals autisme en
schizofrenie. Betere inzichten in de organisatie en werking van het
spiegelsysteem zijn van belang voor het ontwikkelen van meer efficiënte
motor rehabilitatie therapieën voor post-beroerte patiënten met
verlamming. Een beter begrip van de hersengebieden betrokken bij het
plannen en uitvoeren van grijpbewegingen is van belang voor het
ontwikkelen van meer adequate motor neuro-protheses. Verder zullen
we in dit project nagaan hoe specifiek diverse neuromodulatie
technieken zijn, hetgeen van cruciaal belang is om de effecten van deze
technieken beter te begrijpen en uiteindelijk optimaal toe te passen bij
de mens

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

rhesusaap, 5

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

Er worden geen blijvende negatieve effecten op het functioneren van de
dieren verwacht. Na de experimenten worden de dieren gepensioneerd
ofwel geeuthanaseerd. De ernst van het project wordt als matig
ingeschat.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Er bestaan geen in vitro alternatieven omdat voor de studie van
functionele netwerken de hersenen als geheel moeten functioneren.
Het invasieve karakter van de technieken om oorzakelijke verbanden na
te gaan tussen functionele hersenactiviteit en gedrag, laten deze studies
niet toe bij gezonde mensen. We hebben nog te weinig kennis over hoe
dat de hersenen deze functies ondersteunen om een volledig computer
model te maken.

Het aantal dieren is het minimum aantal nodig om valiede conclusies
(op statistische gronden) te kunnen trekken. Voor de meeste publicaties
is dit aantal 2 (waarbij de gegevens bekomen in een proefdier moeten
gerepliceerd worden in een tweede dier).

De niet-menselijke primaat is het enige valiede diermodel voor dit
onderzoek. De functionele organisatie en anatomie van de
hersengebieden (visueel, motorisch en spiegelsysteem) die een rol
spelen bij de analyse van anderen hun gedrag, zijn fundamenteel
verschillend bij knaagdieren. We gebruiken dezelfde postoperatieve
zorg als bij de mens en de experimenten zelf zijn pijnloos. Alle dieren
worden sociaal gehuisvest in groepen van 2 tot 5 individuen, waarbij
kooiverrijking aanwezig is.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Identificatie van verschillende celtypes in dystrofische en hypertrofe
spieren

Looptijd van het project

19/11/18 - 31/01/20

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Celisolatie en karakterisatie, hart-en skeletspieren, dystrofie, hypertrofie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het identificeren van verschillende celtypes in de hartspier bij dystrofe
en hypertrofe muismodellen, op basis van in de literatuur beschreve,
celmarkers. Nieuwe celtypes kunnen geidentificeerd worden voor
verder onderzoek naar een mogelijke rol binnen pathologische
omstandigheden. Geisoleerde cellen zullen worden opgedeeld in diverse
populaties. Karakterisatie van de cellen zal eerst gebeuren op RNA
niveau door te kijken naar de expressie van specifieke genen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Door het isoleren en karakteriseren van celpopulaties in dystrofe en
hypertrofe muismodellen, kan de betrokkenheid van diverse celtypes in
het ziekteproces nagegaan worden. Op termijn zou dit kunnen leiden tot
de ontrafeling van nieuwe ziekte-veroorzakende mechanismen, en de
ontwikkeling van therapeutische middelen die preventief of
ziektevertragend werken in hypertrofe en dystrofe hart spieren.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

80 muizen: 2 verschillende muizenstammen met hypertrofie (20 muizen
elk), 20 dystrofe en 20 wild type muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Onder normale omstandigheden zullen de gebruikte muizen geen
hinder of ernst ondervinden. De muizen worden geëuthanaseerd aan
het begin van het experiment. Er zal enkel post-mortem na de
euthanasie spierweefsel geïsoleerd worden.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Interactie van de spieren met hun niche en het gehele lichaam is
belangrijk bij het bestuderen van diverse spier-residente en infiltrerende
celpopulaties in hypertrofe en dystrofe spieraandoeningen. Alternatieve
methoden zijn niet mogelijk.

Het aantal muizen zal zo laag mogelijk gehouden worden tot er
statistisch significante resultaten bekomen worden. Daarnaast wordt er
zo veel mogelijk informatie gehaald per proefdier. Naast het isoleren
van cellen uit het hart zal er ook gebruik gemaakt worden van de
skeletale spieren.
In dit project worden muizen gebruikt als diermodel. Muismodellen
worden geregeld gebruikt voor karakterisatiestudies van organen (onder
normale en ziekte omstandigheden). Muizen zijn gemakkelijk te
huisvesten en goed gekend. De muizen worden inhuis gekweekt.
De dieren zullen worden opgeofferd aan de start van het experiment.
Indien muizen toch enige graag van ongemak of pijn vertonen voor
aanvang van het experiment, dan zullen muizen opgeofferd worden
door cervicale dislokatie.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Transplacentaire toediening van miR-200b om de long groei te
bevorderen bij het konijnenmodel voor congenitale hernia
diaphragmatica

Looptijd van het project

2 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Foetale therapie, congenitale diaphragmatische hernia,
longontwikkeling

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Congenital diaphragmatische hernia (CDH) is een aangeboren afwijking
met een hoge mortaliteit, vooral tengevolge van longonderontwikkeling. In vorig werk werd aangetoond dat materneel
microRNA 200b - een kleine hoeveelheid erfelijk materiaal dat de
foetale ontwikkeling, en in het bijzonder die van de longen, kan sturen verbetering kan brengen. Dit moet nu getest worden in een groter en
representatief proefdier, het konijn. Ons labo heeft ervaring met dit
proefdier en dit model voor CDH.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Deze behandeling heeft het potentieel om de overleving van baby's met
deze afwijking te verbeteren.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

New Zealand White konijnen, drachtige dieren en de foeti in het tweede
deel van de dracht (dracht dag 23-31; werpen op 31 dagen), We voeren
de studie uit op 20 moederdieren en 54 foeti.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De moeders ondergaan chirurgie onder algemene verdoving en met
pijnmedicatie. Mogelijke complicaties zijn post operatieve pijn, lokale
infectie, systemische infectie. Bij de foeti bestaat de kans op mogelijk
overlijden in utero. Na het experiment worden de moeders en de foeti
ge-euthanaseerd. Het project wordt als ernstig ingeschat.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

In vitro experimenten werden al uitgevoerd. Validatie kan nu ook
gebeuren in vivo, De doeltreffendheid werd al aangetoond in ratten.
Konijnen zijn nu een noodzakelijke volgende stap, omdat de
ontwikkeling van de longen van konijnen veel meer gelijkenis vertoont
met die van de mens.

Op basis van vroegere experimenten, kon een powerberekening
gebeuren zodat het strikte minimum aan dieren gebruikt werd.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het konijnenmodel wordt gebruikt omdat dit het dichtst aanleunt bij de
ontwikkeling van de humane longen (uitgezonderd niet-humane
primaten). Alle chirurgische ingrepen gebeuren onder algemene
verdoving. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een gedrags- en
pijnschaal. Alle handelingen worden tot het strikte minimum
gereduceerd.
Tijdens de procedures krijgen de dieren sedatie en algemene verdoving,
De moeders en pups worden onder sedatie geëuthanaseerd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Neuronale communicatie en neurodegeneratieve ziekten

Looptijd van het project

03/10/2018 - 02/10/2023

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Dementie, Ziekte van Alzheimer, Ziekte van Parkinson, orgaandonor

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het doel van het project is om mechanismen die betrokken zijn in
neurodegeneratieve ziekten ( Bv. ziekte van Alzheimer, ziekte van
Parkinson) bloot te leggen om zo de ontwikkeling en het verloop van de
ziekten beter te begrijpen. Tot op heden zijn er geen doeltreffende
geneesmiddelen die de ziekten kunnen genezen. Daarom is onderzoek
naar het ontstaan van neurodegeneratieve ziekten noodzakelijk om de
ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen mogelijk te maken.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Wereldwijd lijden alleen al meer dan 44 miljoen mensen aan de ziekte
van Alzheimer. In deze neurodegeneratieve ziekte wordt het
functioneren van de hersenen aangetast en na verloop van tijd kunnen
de patiënten niet meer voor zichzelf zorgen. Gezien de vergrijzing van
de bevolking zullen het aantal patiënten exponentieel toenemen. Dit zal
een stevige sociale en economische impact hebben op onze
samenleving. Wanneer we beter begrijpen hoe neurodegeneratieve
ziekten zich ontwikkelen, kunnen nieuwe geneesmiddelen worden
ontwikkeld die vroegtijdig en gericht neurodegeneratieve ziekten
kunnen behandelen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Er wordt gebruik gemaakt van muismodellen: 3200 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De dieren zullen geen pijn of lijden ondervinden. Na euthanasie zal er
bij de dieren hersenweefsel worden genomen.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.
Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

Zenuwaandoeningen bij de mens zijn complex en specifiek voor
bepaalde hersengebieden. Momenteel zijn er geen alternatieve,
dierloze methoden om de complexe organisatie van hersenen na te
bootsen. Eveneens is het niet mogelijk om effecten op gedrag te
bestuderen in een petrischaal. Het gebruik van proefdieren is dus
noodzakelijk.

Om de bepaling van het minimumaantal dieren op een betrouwbare
manier te kunnen maken, gebruiken we statische berekeningen.
Bovendien worden de nieuwe inzichten die we verwerven tijdens
dierproeven meegenomen in volgende berekeningen. Eveneens
gebruiken we weefsel van 1 dier om verschillende parameters te
bepalen en zullen de hypotheses eerst getest worden in dierloze testen
waardoor het aantal dieren wordt verminderd. Verder worden onze
onderzoeksresultaten internationaal gepubliceerd. Hierdoor vermijden
we onnodige herhalingen van dezelfde dierproeven.
Het is extreem belangrijk om met vertrouwen de onderzoeksresultaten
te kunnen vertalen naar veilige toepassingen in de mens. Met lagere
diersoorten is dit niet mogelijk. De hersenstructuur van deze
diermodellen is minder gelijkend aan die van de mens, daarentegen zijn
knaagdieren de laagste diersoort waarvan de anatomie en de functie
van de hersenen belangrijke overeenkomsten vertoont met die van de
mens. Bovendien zijn de proefdiermodellen die we gebruiken goed
gekarakteriseerd en worden reeds veelvuldig gebruikt in het ontrafelen
van ontstaansmechanismen van neurodegeneratieve ziekten.
Er is steeds professionele diergeneeskundige verzorging beschikbaar. De
dieren worden dagelijks opgevolgd en mochten er zich tekenen van
lijden vertonen die op geen enkele manier kunnen verminderd worden
dan zullen de dieren op humane wijze worden geëuthanaseerd. Alle
dieren worden volgens de wettelijke voorschriften gehuisvest en krijgen
kooiverrijking toegediend.
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Titel van het project

Rol van witte bloedcellen bij herstel van hartproblemen

Looptijd van het project

15 november 2018 tot 14 november 2023

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

neutrofiel, bloedplaatjes, inflammatie, neutrofiel extracellulaire traps,
hartfibrose

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Neutrofiel extracellulaire traps (NETs) veroorzaken weefselschade,
veelal na infectie. Recente inzichten tonen echter aan dat NETs ook
schadelijk zijn wanneer ze gevormd worden in afwezigheid van infectie.
Hoe deze NETs ontstaan in dergelijke omstandigheden en hoe ze
bijdragen tot weefselschade is echter nog niet gekend. Na een
hartletsel, zouden hier bloedplaatjes en neutrofielen een belangrijke rol
in kunnen spelen. Het doel van dit project is de rol van neutrofielen en
bloedplaatjes in NETs-gemedieerde schade te onderzoeken via het
model van hartfibrose.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Er is weinig bekend over de rol van inflammatoire cellen in de progressie
van hartfibrose die leidt tot hartfalen. Dankzij deze studie kunnen
nieuwe inzichten in de pathofysiologie van de hartfibrose verworven
worden. Dit kan leiden tot nieuwe en betere behandelingen voor
mensen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

ongeveer 165 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Onder algemene verdoving wordt de aorta deels afgebonden. Na de
chirurgische ingreep worden meerdere dagen pijnstillers toegediend.
Hart inflammatie wordt verwacht, die ongemak kan veroorzaken. Dieren
worden geëuthanaseerd op het einde van het experiment en het hart
wordt verzameld voor histologisch onderzoek. Het project wordt als
ernstig ingeschat.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Tot op heden zijn er echter noch alternatieve proefdiermodellen noch
dierloze modellen voorhanden voor het bestuderen van hartfibrose, een
complexe multifactoriële aandoening

Alle dierexperimenten staan onder strikte goedkeuring van de ethische
commissie voor proefdiergebruik. Op basis van statistische gegevens
werd een minimum aan proefdieren voorgesteld.

De gebruikte proefdiermodellen zijn bijzonder goed gekarakteriseerd en
vertonen heel wat gelijkenissen met de humane pathologie.
Muizenstudies zijn dan ook van onschatbare waarde voor het
ophelderen van de pathogenese van humane complicaties met
inflammatie en hartfibrose.
De chirurgische ingreep gebeurt onder algemene verdoving.
Ongemak/pijn wordt aan de hand van een controlesysteem geëvalueerd
en bij te groot lijden worden muizen geëuthanaseerd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Studie van de rol van het eiwit asynucleine in verschillende
neurodegeneratieve aandoeningen en de mogelijke link van dit eiwit
met het immuunsysteem.

Looptijd van het project

01/10/2018 tot 30/09/2023

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Ziekte van Parkinson, Multipele Systeem Atrofie, asynucleine,
immuunsysteem

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Misopgevouwen eiwitaggregaten vormen een gemeenschappelijk
kenmerk van verschillende ouderdomsgebonden neurodegeneratieve
aandoeningen. Het belangrijkste neuropathologisch kenmerk van de
ziekte van Parkinson en verwante ziekten zoals multipele systeem
atrofie (MSA) zijn afzettingen van het eiwit alfa-synucleïne. Wij stellen
de hypothese voorop dat verschillende conformaties van geaggregeerd
eiwit of ‘strains’ aan de basis liggen van de heterogeneïteit in deze
synucleinopathieën. In dit project beogen we verschillende belangrijke
vragen te beantwoorden in verband met de rol van alfa-synucleïne
strains in nieuwe modellen voor de ziekte van Parkinson en MSA. Een
beter inzicht in de rol van alfa-synucleïne strains en neuroinflammatie in
neurodegeneratie zal bijdragen tot vroege diagnose, preventie en de
ontwikkeling van nieuwe therapeutische strategieën voor
synucleïnopathieën en andere ouderdomsgebonden aandoeningen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit project moet inzicht verschaffen in de mogelijks verschillende rol van
het eiwit asynucleine in verschillende hersenaandoeningen zoals de
ziekte van Parkinson en Multipele Systeem Atrofie. Indien blijkt dat er
verschillen zijn of overlap is in de rol van asynucleine bij die
verschillende aandoeningen kan er gerichter naar specifieke therapieën
gezocht worden, rekening houdend met de verschilllen/gelijkenissen
tussen de verschillende aandoeningen.
Een mogelijke link van asynucleine met het immuunsysteem opent
nieuwe therapeutische wegen.
Een nieuw model van Multipele Systeem Atrofie moet ons toelaten om
potentiële of bestaande medicatie te testen op effectiviteit.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

muis: 960 ; rat: 912
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In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De experimentele handeling waarbij, zoals ook bij mensen wordt
toegepast, een stereotactische injectie in de hersenen gebeurt, zorgt bij
de dieren voor een kortstondige periode van matig lijden. Dit wordt
zoveel mogelijk beperkt door medicatie.
Finaal worden de dieren geëuthanaseerd door cervicale dislocatie of
een overdosis verdovingsmiddel waarna de organen worden
onderzocht. De ernst van het project wordt als matig ingeschat.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.
Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

Omdat de ziekte van Parkinson en Multipele Systeem Atrofie
hoofdzakelijk hersenaandoeningen zijn is het moeilijk om deze te
modelleren in een cellulair systeem. Motorische dysfunctie bij patienten
is 1 van de gevolgen van deze aandoeningen en zowel voor muis als rat
zijn niet-invasieve motorische testen beschikbaar die dysfunctie kunnen
aantonen.
Het testen van eventuele geneesmiddelen zal in eerste instantie wel
gebeuren in een cellulaire context alvorens naar dierproeven te gaan
Omdat 1 van onze belangrijkste read-outs motorische activiteit is
kunnen dezelfde groepen dieren op meerdere opeenvolgende
tijdstippen geanalyseerd worden.
Primaire cellen geisoleerd uit proefdieren worden door meerdere
onderzoekers gebruikt voor verschillende projecten.
Muizen en ratten hebben als voordeel dat ze een voldoende complexe
hersenstructuur hebben en dat ook hun immuunsysteem al grondig
werd bestudeerd.
Ook het beschikbaar zijn van goed onderbouwde motorische testen
maakt deze dieren tot goede modellen voor oa de ziekte van Parkinson.
De grote farmacologische kennis in deze diersoorten laat ook toe om
nieuwe modellen beter te kunnen valideren.
De dieren worden minstens 1 dag op voorhand naar het operatie lokaal
gebracht zodat ze al kunnen wennen aan de omgeving.
De dieren krijgen voor de operatie lokaal pijn remmende medicatie en
na de operatie wordt eveneens pijn onderdrukkende medicatie
toegediend.
Gedragstesten worden uitgevoerd in een speciaal daarvoor bestemd
lokaal waar de invloeden van buitenaf worden beperkt. Dit zorgt voor
rustige dieren en meer betrouwbare data.
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Titel van het project

Het gebruik van een alternatief TNF-a neutralizerend geneesmiddel voor
Inflammatory Bowel Disease (IBD)

Looptijd van het project

01-12-2018 tot 01-06-2019

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Inflammatory Bowel Disease (IBD), therapie, alternatief, TNF-alpha,
nanobody (NB), DSS colitis

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Tijdens dit project is het doel om de ex vivo permeabiliteit van een
nieuwe compound te testen. Nanobodies kunnen oraal toegediend
worden door een aangepaste structuur en release op een specifieke
locatie. Aangezien de permeabiliteit van de NB richting lamina propria
over het epitheel niet gekend is in inflammatoire status willen we met
deze status de permeabiliteit meten in een ex vivo setting, nl met
behulp van nanobodies.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Met dit onderzoek helpen we mee in de ontwikkeling van een nieuwe
therapeutische optie voor patienten met IBD of inflammatoire darm. Dit
kan er in de toekomst toe leiden van patienten een goedkopere en meer
patientvriendelijke optie ter beschikking krijgen in hun
behandelingsopties. Dit gaat ten goede van therapietrouw, minder
persoonlijke en maatschappelijke kost en een verbeterd sociaal leven
door het afname van ziekenhuisvisites.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

12 C57Bl6/OlaHs muizen. Herkomst: Envigo, Horst.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Inductie van colitis gaat zorgen voor een vermindering van het
algemeen welzijn van de dieren; gewichtsverlies, verhoogde frequentie
van de ontlasting, veranderende consistentie van de ontlasting,..
Graad: matig
Lot: Voor de ex vivo testing van de compound is isolatie van stukken
ileum en colon noodzakelijk. Dit impliceert euthanasie (sc injectie
Dolethal). Indien andere leden van de onderzoeksgroep op het moment
van euthanasie andere organen van de muis kunnen gebruiken worden
deze zeker dubbel gebruikt.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Interactie tussen epitheel, subepitheliale cellen en lamina propria is
essentieel om de permeabiliteit van het NB te bepalen. Enkel een
epitheliale laag geeft niet de permeabiliteit van het NB in de lamina
proporia weer waardoor geen cellijn of primaire cultuur voor deze
experimenten gebruikt kan worden.

Door te werken met ex vivo Ussing Chambers verminderen we het
aantal noodzakelijke dieren al met 66%. Er kunnen op deze manier nl
meerdere stukken weefsel bekomen en gebruikt worden voor de
bepaling uit 1 organisme. Tevens werden er poweranalysis uitgevoerd
om het minimaal aantal dieren te bepalen zonder de noodzaak voor
latere duplicatie.

Na transport van de dieren laten we deze minstens een week
acclimatiseren aan de nieuwe omgeving, dit om het aantal stimuli in een
te korte periode te beperken. We verminderen de stress op de dieren
door kooiverijking te voorzien. Tevens worden de kooien ververst indien
deze door overmatige ontlasting vervuild worden in de loop van het
model, dit om de stress op de dieren te verminderen.
De muizen worden dagelijks opgevolgd voor gewicht en DAI (disease
activity index). Bij verlies van meer dan 20% van het startgewicht
worden de muizen geëuthanaseerd. De muizen worden geëuthanaseerd
op het moment van het grootste lijden. Tijdens de loop van het
experiment zal er indien nodig voedsel in de kooi worden gelegd indien
er muizen door ziekte een verlaagde mobiliteit hebben.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

462

Titel van het project

Onderzoek naar de genetische oorzaak van aangeboren afwijkingen bij
varkens

Looptijd van het project

01/10/2018-30/09/2023

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

varken, aangeboren afwijkingen, cryptorchidism, scrotale hernia,
transcriptomics

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Wij werken samen met 2 fokkerijorganisaties van varkens om de
genetische oorzaak van cryptorchidie (binnenbeer) en scrotal hernia
(balbreuk) bij varkens te vinden. Alhoewel al jaren bekend is dat
genetica een rol speelt zijn de belangrijke genetische varianten nog niet
gevonden. Daarom worden aangetaste en niet-aangetaste mannelijke
biggen met elkaar vergeleken met behulp van geavanceerde
genomische technieken. Concreet heeft dit project als doel de
genetische basis van balbreuken en binnenberen bij varkens te
achterhalen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De meest rechtstreekse toepassing is om een gerichte selectie tegen
balbreuken en binnenberen bij varkens mogelijk te maken, met
gezondere dieren als gevolg. Op termijn zal het inzicht in de oorzaken
van deze aandoeningen bij varkens toelaten om dezelfde aandoeningen
bij de mens en/of bij andere diersoorten te begrijpen en te
verminderen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

48

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Staalname zal gebeuren bij neonatale of jonge biggen (max. 3 weken) en
deze dieren zullen eerst verdoofd en daarna geëuthanaseerd worden.
Aangezien de staalname na euthanasie op de dode dieren gebeurt, is dit
wettelijk gezien geen dierproef.

varken Sus scrofa
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

De genetische/fysiologische oorzaak is niet gekend dus een alternatief
kan niet opgesteld worden

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)

In gelijkaardige proeven met varkens (transcriptomics) werd met 3 tot 6
individuen per groep gewerkt. We hebben dit aantal ook in onze
proeven aangehouden.

Er wordt gewerkt met de diersoort waarin het probleem zich voordoet.
Alle biggen worden verdoofd en geeuthanaseerd voor de weefselname

Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.
Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Studie van de rol van chemokine-glycosaminoglycaan interacties in
tumor progressie

Looptijd van het project

5 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Glycosaminoglycanen – chemokines – groeifactoren – tumor progressie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Chemokinen en groeifactoren zijn belangrijke, bekende spelers in
verschillende stadia van tumor progressie, zoals angiogenese, tumor
proliferatie en metastase. Glycosaminoglycanen (GAGs) zijn belangrijke
bindingspartners van deze signaalmoleculen. GAGs hebben ook een
prominente rol als chemokine bindingspartner in transendotheliale
migratie van leukocyten tijdens inflammatie. We willen onderzoeken of
interferentie met GAG binding een invloed kan hebben op de
downstream effecten van deze chemokinen en groeifactoren in
angiogenese en op de uitzaaiing van tumor cellen, een proces dat voor
een groot deel ook berust op transendotheliale migratie.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Chemokinen en groeifactoren zijn prominente spelers in tumor
progressie. Het is al aangetoond dat interferentie met de chemokineGAG interactie in verschillende muismodellen van inflammatie de influx
van neutrofielen, en dus de inflammatie, kan verlagen. Door de rol van
glycosaminoglycanen te onderzoeken als bindingspartners van
groeifactoren en chemokinen kunnen we meer inzicht krijgen in het
complexe moleculaire netwerk dat de progressie van kanker beïnvloedt.
Hieruit zouden dan mogelijks nieuwe therapieën kunnen voortvloeien.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

657 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

We verwachten dat de inductie van tumoren matige pijn of ongemak zal
veroorzaken. Het welzijn van de muizen zal gewaarborgd worden door
dagelijkse monitoring en meting van de tumorgrootte. In het geval dat
de muizen tekenen geven van ernstig lijden (pilo-erectie, gebrek aan
sociale interacties en grooming, een gebogen rug), zullen ze
geëuthanaseerd worden.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

Er zullen veel in vitro testen uitgevoerd worden voor de evaluatie van
angiogenese, tumor migratie/invasie en transendotheliale migratie.
Deze testen laten echter niet toe om complexe interacties te
bestuderen die plaatsvinden tussen de gastheercellen (endotheliale
cellen, immuuncellen…) en kankercellen. Deze interacties spelen zich af
op een hoger niveau van organisationele complexiteit die niet verkregen
kan worden in een in vitro setting.
Alleen het GAG-bindende peptide dat het hoogste anti-tumorigene
potentieel vertoont in vitro zal getest worden in vivo. Statistische
methoden werden gebruikt om het minimum aantal dieren te bepalen
dat nodig is om voldoende interpreteerbare data te genereren.

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)

Het immuun- en chemokine-systeem van muizen vertonen sterke
analogie met dat van mensen.

Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De inductie van tumoren is een integraal onderdeel van het
experimentele design, maar de muizen zullen dagelijks worden
gemonitord. De muizen zullen anesthesie voor de operatie krijgen en
pijnstilling na de operatie. In het geval van ernstig lijden zullen de
muizen geëuthanaseerd worden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Piloot experiment voor studie naar rol van interferon (IFN)-gamma in de
pathogenese van jicht

Looptijd van het project

12/11/2018 tot 12/11/2019

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

auto-inflammatie, jicht, systemische juveniele ideopatische artritis
(sJIA), IFN-gamma, NLRP3

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Jicht is een vorm van inflammatoire artritis dat veroorzaakt wordt door
kristallen via activatie van het NLRP3 inflammasoom. In muizen wordt
jicht bestudeerd door de intra-articulaire injectie van monosodium urate
(MSU)-kristallen. De pathogenese van jicht heeft een sterke overlap met
deze van de auto-inflammatoire zieke systemische juveniele
idiopathische artritis (sJIA). We ontwikkelden een muismodel voor sJIA
dat gebaseerd is op de toediening van Complete Freund Adjuvans (CFA)
aan IFN-γ knock-out (KO) en wildtype (WT) BALB/c muizen. In
tegenstelling tot de WT-muizen ontwikkelen de IFN-γ KO-muizen een
sterkere immuunreactie. Dit door middel van een sterkere activatie van
het NALP3 inflammasoom. Voortbouwend op deze bevindingen willen
we nagaan of IFN-γ ook een rol speelt op de activatie van het NLRP3
inflammasoom in jicht.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit experiment legt een belangrijke basis voor een nieuw project waarin
bestudeerd kan worden waarom IFN-γ KO-muizen gevoeliger zijn voor
de inductie van tal van auto-inflammatoire ziektes zoals sJIA. Eveneens
zal dit piloot-experiment ons toelaten om een goede inschatting te
maken van het toekomstige aantal muizen dat nodig zijn per groep
alsook zal dit experiment ons toelaten een goed pijn en harm-benefit
analyse maken.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

muizen (N=18)

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het

De algemene ziektegraad is ernstig. Dit is gebaseerd op reeds
beschreven experimenten. Het piloot experiment zal ons in staat stellen
een betere inschatting te maken van de ernst in de IFN-γ KO-muizen. De
proefdieren worden geëuthanaseerd via een overdosis
verdovingsmiddel dolethal.
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uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Dit piloot experiment heeft als doel een bestaand in vivo model voor
jicht verder uit te werken in IFN-γ KO muizen om zo de klinische situatie
van IFN-γ beter te begrijpen. De inflammatoire situatie van jicht zal
lokaal ter hoogte van de poot bestudeerd worden alsook in
verschillende immunologische organen (waaronder milt, lymfeknopen
en bloed). Dit kan niet in vitro bestudeerd worden.

Het is niet de bedoeling om statistiek te doen op deze proef. Het
experiment laat ons toe om bij een volgende project aanvraag de
individuele variatie tussen de muizen in te schatten alsook de variatie
tussen WT en IFN-γ KO-muizen. We hebben gekozen om bij deze piloot
proef 3 muizen per groep te includeren.
We gebruiken uitsluitend een aanvaarde diermodel die in muizen
werden ontwikkeld (jicht door injectie van MSU kristallen). Wanneer de
dieren meer dan 20% van het lichaamsgewicht verliezen, ernstige piloerectie vertonen of hypomotiel worden, worden ze geëuthanaseerd.
Indien dat er open wonden worden vastgesteld ter hoogte van de poot
zullen de muizen eveneens worden geëuthanaseerd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Neurale netwerken onderzoeken met elektrische stimulatie

Looptijd van het project

20/11/2018 - 19/ 11/ 2023

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

neuromodulatie, hersen stimulatie,

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Hersen stimulatie wordt enerzijds gebruikt als therapie voor een aantal
aandoeningen wanneer medicatie niet langer helpt. De methode is soms
effectief. Echter, komt het vaak voor dat patienten geen of onvoldoende
verbetering merken. Anderzijds wordt de stimulatie in
onderzoekssituaties gebruikt om neurale netwerken te sturen. In dit
project zullen we de interactie tussen neurale netwerken en elektrische
stimulatie nader onderzoeken. We streven ernaar beter te begrijpen
wat er gebeurt in deze netwerken als de stimulatie aangezet wordt. Met
deze kennis willen we uiteindelijk de stimulatie parameters zo instellen
dat de netwerken preciezer gemanipuleerd kunnen worden.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

In de onderzoeksomgeving leidt dit onderzoek tot een manier om
neurale netwerken te bestuderen en te manipuleren op een manier die
dicht staat bij de fysiologische situatie. In de kliniek zal dit project leiden
tot grotere therapeutische mogelijkheden.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Rat: 116

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

Ratten zullen herstellen van het experiment. Graad van ernst: matig. De
ratten zullen na enkele experimenten worden geëuthanaseerd met een
overdosis dolethal.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

De interactie tussen neurale netwerken en elektrische stimulatie is
onduidelijk. Om deze interactie op te helderen is het noodzakelijk te
werken met een intact brein. Daarnaast is het voor dit project van
belang te begrijpen wat er gebeurt op het niveau van het organisme als
de verschillende stimulatie parameters worden aangepast.

Ratten zullen, na een periode van herstel, hergebruikt worden in de
experimenten.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

We kiezen met de rat voor een diersoort waarvan de neurale netwerken
nog enigzins vergelijkbaar zijn met die van de mens. Tegelijkertijd is de
rat het kleinste dier waaromheen de nodige elektrische 'setup' gebouwd
kan worden.
Tijdens het experiment wordt een anaestheticum gebruikt. Aan het
einde van het experiment, voor de ratten ontwaken, geven we
plaatselijke verdoving, systemische pijnstiller en een antibioticum. De
algehele gezondheid van de ratten zal steeds gecontroleerd worden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Gastheer immuunrespons tegen een nieuwe type patch voor spina
bifida herstel in het konijnenmodel

Looptijd van het project

3 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

spina bifida, neuraal buis defect, myelomeningocele, foetale therapie,
foetoscopie, konijnenmodel

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Foetaal ipv postnataal spina bifida herstel verhoogt de kans op tethered
cord syndrome of "gekluisterd ruggenmerg" syndroom (8% vs 1%,
p=0.06), vermoedelijk door inflammatie en adhesievorming. Wij hebben
een diermodel waarbij experimenteel een 2-lagig herstel met Duragen
patch en sluiten van de huid uitgevoerd wordt (ECD 285-2014). Om
vergroeingen te voorkomen willen we een nieuwe anti-adhesieve patch
testen, eerst in een klein dierenmodel, en zo succesvol in een groot
dierenmodel (schaap). Deze patch heeft een oppervlakte die geen
adhesies induceert, en een ruwe oppervlakte. In eerste instantie willen
we in vivo de gastheerimmuunrespons meten, in een klein
proefdiermodel als initiële stap voor translatie naar het schaap.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit translationeel onderzoek wil de gastheerimmuunrespons
veroorzaakt voor het aanbrengen van een nieuw type patch in een klein
proefdiermodel onderzoeken. Het mogelijk voordeel is het reduceren
van adhesie veroorzaakt door de procedure in vergelijking met de
standaardpatch en uiteindelijk, klinisch, zou deze patch het aantal
operaties door tethered cord syndrome moeten verminderen. Als we de
veiligheid en efficientie in het konijn kunnen aantonen, zullen we deze
patch bij een hogere diersoort uittesten om uiteindelijk in de klinische
praktijk over te nemen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

24 zwangere Nieuw Zeeland konijnen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?

De drachtige konijnen zullen ingrepen ondergaan onder anesthesie:
inductie en herstel van SB via een hysterotomie op embryonale dag 23.
Aan het einde van het experiment (embryonale dag 30) zal het
moederdier geëuthanaseerd worden met pentobarbatal i.v. onder
Ketamine en Xylazine i.m. sedatie. De foetussen zullen 20 minuten later
geboren worden om zeker te zijn van foetaal overlijden. De verwachte
maternale complicaties zijn pijn, systemische peritoneale of
huidinfectie, hernia in de buikwand en uiteindelijk de dood. De
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Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

verwachte foetale complicaties bij de foetale konijnen zijn bradycardie
en overlijden.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Er zijn geen alternatieven beschikbaar voor translationeel onderzoek in
een klein proefdiermodel om de gastheer immuunrespons veroorzaakt
door een nieuw type patch te onderzoeken in een diermodel met
geïnduceerde spina bifida. Het is noodzakelijk om de biocompatibiliteit
van deze patch te testen vooraleer over te gaan naar een groter
proefdiermodel b.v. schaap en te transleren naar de klinische praktijk.

Wij hebben het benodigde aantal dieren berekend op basis van eerdere
publicaties, onze eigen ervaring en de aanbevolen statistische
methoden.

Het spina bifida model bij het konijn is het best beschikbare model om
de gastheerimmuunrespons te evalueren na het aanbrengen van een
nieuw type patch. Na de ingrepen wordt het welzijn van de dieren
dagelijks beoordeeld. Om ongemak en pijn te verminderen zullen we
gebruik maken van preoperatieve sedatie, algemene en spinale
anesthesie, intraoperatieve analgesie en preventieve antibiotica, en
postoperatieve analgesie en behandeling van contracties (tocolyse).
De drachtige moeders zullen geopereerd worden onder algemene
anesthesie met toediening van intra- en postoperatieve analgesie, voor
SB inductie, reparatie en herstel. De geboorte van de foetale konijnen
zal gevolgd worden door euthanasie onder i.v. sedatie als een terminaal
experiment.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Verdere validatie en bepaling van de in vivo efficiëntie van nieuwe
therapeutisch geneesmiddelen in een muis- en ratmodel van zuurstofgeïnduceerde retinopathie.

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

bloedvatvorming - lekkage - oog

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Retinale aandoeningen zijn veel voorkomend en belangrijkste oorzaken
van blindheid in de wereld. De huidige behandelingen zijn vaak
geassociëerd met neveneffecten. Nieuwe moleculen zijn ontwikkeld om
de klinische uitkomst van verschillende retinale aandoeningen te
verbeteren. Dit project omhelst de ontwikkeling van een model van
premature retinopathie in muizen en ratten. In dit model zal de in vivo
activiteit van nieuwe compounds getest worden.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit muis- en ratmodel wordt ontwikkeld om de in vivo activiteit van
nieuwe kandidaat geneesmiddellen te testen. Dit model bevat de
pathologische mechanismen waartegen de geneesmiddelen gericht zijn
en is geselecteerd op basis van species-specificiteit van de compounds.
Deze preklinische studies zijn noodzakelijk als in vivo karakterisatie van
de geneesmiddelen voor het in patiënten kan getest worden.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Rat - 62 zwangere dieren/245 pups; muis - 57 zwangere dieren/266
pups

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Alle ingrepen gebeuren onder volledige en plaatselijke verdoving van
het oog. De postoperatieve pijn na de ingrepen is minimaal en beperkt
maximaal tot 1 dag na de ingreep. De dieren zullen om de 2 dagen
onderzocht worden, of meer frequent in geval van pijn, discomfort of
ziekte. De pijn in onze experimenten is matig. Indien de dieren toch te
veel pijn zouden lijden, zal euthanasie uitgevoerd worden.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Verschillende celtypes kunnen in cultuur gebracht worden, maar in vitro
studies kunnen ons niets vertellen over de complexe structuren,
verbindingen en interacties die plaatsvinden in het visuele systeem. Om
meer inzicht te verkrijgen in oogziekten waarbij complexe interacties
van het visuele systeem een rol spelen, is enkel onderzoek bij
proefdiermodellen mogelijk.

Per experiment wordt de steekproefgrootte berekend die het minimum
aantal dieren aangeeft om significante verschillen te zien. Hierbij wordt
de variatie die in dit soort studies voorkomt, in rekening gebracht.
Bovendien is het noodzakelijk om het experiment ten minste 2x te
herhalen.

De muis en de rat zijn meest gebruikte dieren voor de studie om
efficiëntie van compounds na te kijken. De compounds vertonen een
hoge species-voorkeur voor 1 van beiden. Dit model in de muis en rat is
uitgebreid gekarakteriseerd en besproken in de literatuur. Deze studies
zijn nodig als ondersteunend materiaal bij het indienen van een dossier
bij de regulatorische autoriteiten. De dieren worden volgens de
algemeen geldende regels verdoofd en geëuthanaseerd door getraind
personeel.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Transport over de bloed-hersen barriere bij rhesus apen

Looptijd van het project

Begindatum: 01/08/2018. Einddatum: 31/07/2023

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

bloed-hersen barriere, neurodegeneratie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

De bloed-hersen barriere (BHB) vormt een belangrijke beperking voor
de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen voor de behandeling van
hersenaandoeningen zoals de ziekte van Alzheimer. Het doel van dit
onderzoek is om antilichamen te identificeren die actief over de BHB
getransporteerd worden bij niet-humane primaten. Deze antilichamen
kunnen dan aan andere geneesmiddelen gekoppeld worden die niet op
zichzelf over de BHB getransporteerd kunnen worden. Het principe van
actief transport over deze barriere van antilichamen werd reeds
beschreven in muizen. Echter, eerdere studies hebben reeds
aangetoond dat er grote verschillen zijn tussen muis en mens wat
betreft de BHB.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Het identificeren en valideren van receptoren in primaten die
antilichamen over de BHB kunnen transporteren is van cruciaal belang
om een doorbraak te forceren in de behandeling van
hersenaandoeningen. Er zijn verschillende biologische agentia met groot
potentieel maar deze geraken echter niet op die plaats in de hersenen
waar ze effectief nodig zijn. Eens gevalideerd is de toepasbaarheid van
deze technologie immens en zal dit potentieel de levenskwaliteit en
verwachting van heel wat patienten met neurologische aandoeningen
verbeteren (niet alleen in bij Alzheimer, maar ook multiple sclerosis,
Parkinson, hersenkanker, etc).

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

macaca mulatta; 12 dieren herbruik, 2 nieuwe dieren

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het

De meeste experimenten zullen gedaan worden onder sedatie zodat
geen belangrijke pijn, lijden of letsel te verwachten zijn. Hierbij zal een
lumbale punctie uitgevoerd worden, die zal genomen worden zoals bij
de mens. Voor twee andere dierproeven zullen we bij de dieren een
probe implanteren in de hersenen onder algemene anesthesie. De
dieren moeten voor deze experimenten niet getraind worden. De dieren
zullen opgevolgd worden door middel van beeldvorming en
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uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

bloednames, en zullen zoveel mogelijk herbruikt worden. Het project
wordt als ernstig ingeschat.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Vervanging door een techniek gebaseerd op gekweekte cellen is
onmogelijk. Tot nu toe is de wetenschap er nog niet ingeslaagd om de
uiterst complexe BHB na te bootsen in het labo. Ook knaagdieren zijn
voor dit onderzoek niet interessant, gezien ook hun BHB fundamenteel
verschilt van primaten/mensen. Primaat studies zijn dan ook essentieel
om het onderzoek te vertalen naar een toepasbare toepassing bij de
mens.

Het aantal dieren dat zal gebruikt worden is gebaseerd op een
statistische analyse. We zullen drie groepen nodig hebben van telkens
drie dieren. Voor twee andere dierproeven zullen we twee of drie
dieren gebruiken zodat de resultaten bekomen in 1 dier kunnen
gerepliceerd worden in 1 of 2 andere dieren.

Alle procedures worden uitgevoerd onder sedatie of algemene
anesthesie en zijn daardoor pijnloos. Na de lumbaalpunctie zullen we
ook pijnstillers toedienen. Bovendien worden alle dieren sociaal
gehuisvest in groepen van 2 tot 5 individuen, waarbij kooiverrijking
aanwezig is. Elk proefdier beschikt over een ruime kooi met voldoende
klim- en fourageermogelijkheden. De meeste dieren zullen na deze
studie kunnen hergebruikt worden in een ander experiment.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Preklinisch onderzoek naar duale c-MET x EGFR Biclonics® antilichamen
in niet-kleincellig longkanker (In het Engels non-small cell lung cancer
afgekort als NSCLC)

Looptijd van het project

4 jaar (januari 2019- januari 2023)

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Longkanker, oncogen verslaving, resistentie tegen doelgerichte
therapieën, EGFR, c-MET

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Ondanks de implementatie van nieuwe doelgerichte therapieën (zoals
EGFR gerichte therapieën) blijft de prognose voor niet-kleincellige
longkanker (NSCLC) bijzonder slecht. De afwijkende activering van het cMET-proto-oncogen, via gen amplificatie of paracriene HGF secretie
door stromale cellen, komt naar voren als een sleutel
weerstandsmechanisme voor EGFR gerichte therapieën. c-MET blijkt
vaak samen met EGFR tot expressie te komen en verschillende studies
hebben aangetoond dat het concept van bispecifieke inhibitie van EGFR
en c-MET een veelbelovende strategie kan zijn om resistentie te
overwinnen en een langdurige therapeutisch effect bij NSCLC-patiënten
te bereiken. Daarom willen we in dit project de in vivo therapeutische
werking van nieuwe en veelbelovende antilichamen met bispecifieke
doelgerichtheid tegen EGFR en c-MET in NSCLC onderzoeken.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De resultaten van ons onderzoek kunnen uiteindelijk leiden tot de
preklinische validering van nieuwe biologische geneesmiddelen die
therapie resistentie kunnen overwinnen en een langdurige
therapeutisch effect kunnen bereiken bij NSCLC-patiënten.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

960 muizen over de looptijd van het project

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van

De in vivo experimenten zijn tumor experimenten met een bijzondere
aandacht voor tumor progressie. Aangezien we werken met subcutane
tumor modellen voorzien we analgesie met buprenorfine (wettelijke
categorieën: matig). Na elke procedure worden de dieren dagelijks
gecontroleerd voor kenmerken van ziekte, ongemak of pijn. Aan het
einde van het experiment worden de dieren geëuthanaseerd door
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deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

middel van cervicale dislocatie zodat de individuele organen
microscopisch en moleculair kunnen worden onderzocht.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.
Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

Het doel van het project is om de therapeutische werking van
biologische geneesmiddelen te evalueren en te vergelijken met de
huidige klinisch goedgekeurde monoklonale antilichamen. Dit soort
onderzoek kan niet worden uitgevoerd zonder het gebruik van klinisch
relevante muismodellen. Er zijn al alternatieve in vitro methoden
gebruikt om het therapeutisch potentieel van verschillende kandidaat
geneesmiddelen, gericht op EGFR en c-MET, in NSCLC-cellijnen te
evalueren en de beste antilichamen werden hiervan geselecteerd voor
verder in vivo onderzoek.
De literatuur werd bestudeerd naar resultaten van enige vergelijkende
studies met het voorgestelde project om duplicatie van de in vivo
experimenten te vermijden. In deze context zijn geen gelijkende studies
gevonden. Daarenboven hebben we een uitgebreide statistische analyse
uitgevoerd, dewelke heeft aangetoond dat we minimaal het aangegeven
aantal dieren nodig hebben voor het verkrijgen van statistische
significante data.
Preklinische studies om de therapeutische werking van nieuwe kanker
behandelingen te onderzoeken worden vaak met muizen uitgevoerd.
Het huidige project zal gebruik maken van immunodeficiënte muizen,
waarbij de endogene promotor de expressie van hHGF aandrijft. Het
voorgestelde muismodel zal de groei van NSCLC tumor
xenotransplantaten mogelijk maken waarbij het probleem van lage
mHGF affiniteit voor humaan MET omzeild wordt. Bovendien zal de
ectopische expressie van hHGF essentieel zijn om HGF-gemedieerde
Erlotinib resistentie te induceren.
We voorzien voldoende leefruimte voor de muizen, d.w.z. maximaal 5
muizen per kooi. De kooien worden regelmatig schoongemaakt en we
respecteren het circadiane ritme. In het geval van invasieve procedures
worden de muizen met ketamine (80-100 mg/kg) en Xylazine (10 mg/kg)
verdoofd, terwijl de lichaamstemperatuur zorgvuldig wordt
gecontroleerd op een verwarmingsplaat om onderkoeling te
voorkomen. De ogen worden beschermd met Alcon-gel (10g). Voor
muizen die tekenen van pijn of ongemak vertonen, bieden we analgesie
met buprenorfine (0,05 mg/kg).
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Titel van het project

Hoe kan een suiker patienten met een acute alvleesklierontsteking
helpen ?

Looptijd van het project

01/02/2019-01/12/2022

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

acute pancreatitis-stofwisseling-galactose therapie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Acute pancreatitis wordt gekenmerkt door ernstige buikpijn en braken
en leidt meestal tot hospitalisatie. In de VS alleen zijn er 220 000
hospitalisaties per jaar, en deze kennen vaak een ernstig verloop met in
4% van de gevallen de dood tot gevolg. De belangrijkste oorzaken zijn
een galwegobstructie door galstenen, met abnormale afscheiding van
pancreas enzymes, en overdreven alcohol inname. Terwijl de oorzaken
van de ziekte meer en meer gekend zijn, is dat nog niet het geval met
het ziekteproces zelf. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat de
aandoening verder evolueert door een tekort aan energie in de
pancreas, omwille van het gewijzigd metabolisme. Er is door andere
onderzoekers aangetoond dat het proces kan worden teruggedraaid
door het toedienen van een suiker, galactose genaamd, die het defect
kan omzeilen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Deze informatie kan deel uitmaken van het validatieproces van de
toediening van galactose als behandeling van acute pancreatitis.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

voor dit pilootproject 10 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het

Postoperatief is er mogelijk een lichte pijn van de kleine incisie voor hert
plaatsen van een Alzet ppmp, daarna worden een aantal
intraperitoneale injecties gegeven. De pancreatitis zelf kan een
minimale pijn veroorzaken, waarvoor de nodige pijnstilling kan gegeven
worden (= Vetergesic). 24u na de operatie worden de muizen
geëuthanaseerd voor weefselcollectie. De ernst van het project wordt
als gering ingeschat.
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uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

Voor het onderzoek moeten er organen en bloed onderzocht worden,
dit is alleen mogelijk bij een diermodel.

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

In dit pilootproject wordt er voor elke behandelingsgroep 1 muis
gebruikt. Minder kan niet.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Voor het onderzoek is een zoogdiermodel nodig met vergelijkbare
orgaansystemen. Muizen zijn kleine zoogdieren, reeds goed bestudeerd
én beschikbaar in ons animalium.
Het inbrengen van de pomp wordt gedaan onder narcose. Als er
tekenen zijn van postoperatieve pijn, wordt er pijnstilling gegeven (=
Vetergesic). Op het einde van het experiment (na 24u) worden de
dieren onder narcose gebracht en geeuthanaseerd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Rol van witte bloedcellen bij bloedklonters in de slagaders en de aderen

Looptijd van het project

10 december 2018 tot 9 december 2023

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

neutrofiel, inflammatie, neutrofiel extracellulaire traps, diepveneuze
trombose, beroerte

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Neutrofiel extracellulaire traps (NETs) veroorzaken weefselschade,
veelal na infectie. Recente inzichten tonen echter aan dat NETs ook
schadelijk zijn wanneer ze gevormd worden in afwezigheid van infectie.
Hoe deze NETs ontstaan in dergelijke omstandigheden en hoe ze
bijdragen aan de ontwikkeling van een trombus is echter nog niet
gekend. Bij trombo-inflammatie zouden von Willebrand factor en
neutrofielen hier een belangrijke rol in kunnen spelen. Het doel van dit
project is de rol van neutrofielen en von Willebrand factor in NETsgemedieerde schade te onderzoeken via modellen van trombose in
arteriën en venen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Er is weinig bekend over de rol van inflammatoire cellen in de vorming
van bloedklonters. Dankzij deze studie kunnen nieuwe inzichten in de
pathofysiologie van trombose verworven worden. Dit kan leiden tot
nieuwe en betere behandelingen voor mensen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

ongeveer 1920 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

Trombose wordt verwacht, die matig ongemak kan veroorzaken. Dieren
worden geëuthanaseerd na het experiment.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Tot op heden zijn er echter noch alternatieve proefdiermodellen noch
dierloze modellen voorhanden voor het bestuderen van trombose, een
complexe multifactoriële aandoening

Alle dierexperimenten staan onder strikte goedkeuring van de ethische
commissie voor proefdiergebruik van de KU Leuven. Op basis van
statistische gegevens werd een minimum aan proefdieren voorgesteld.

De gebruikte proefdiermodellen zijn bijzonder goed gekarakteriseerd en
vertonen heel wat gelijkenissen met de humane pathologie.
Muizenstudies zijn dan ook van onschatbare waarde voor het
ophelderen van de pathogenese van humane complicaties met
inflammatie en trombose.
Matig ongemak/pijn wordt aan de hand van een controlesysteem
geëvalueerd en bij te groot lijden worden muizen geëuthanaseerd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Ontrafelen van de rol van enterische gliacel-macrofaag communicatie in
homeostase en ontsteking in de darmen

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Gliacel, immuuncel, darm homeostase, darmontsteking

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

In dit project zal onderzocht worden wat de rol van de interactie tussen
glia- en immuuncellen in de darmen is voor het behoud van de
homeostase in de darmen. Daarnaast zal worden onderzocht of deze
interacties een belangrijke rol spelen gedurende een darmontsteking.
Met de resultaten die behaald worden in dit onderzoek kunnen dan
eventuele nieuwe strategiën worden ontwikkeld om een
darmontsteking te verkomen of te genezen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Vanuit dit onderzoek kunnen er nieuwe mechanismes beschreven
worden die belangrijk zijn in de darmen voor het behoud van de
homeostase. Deze resultaten kunnen uiteindelijk leiden tot nieuwe
behandelingen van mens of dier van ontstekingen in de darmen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Ongeveer 1118 muizen van verschillende genetisch gewijzigde
muizenstammen zullen gebruikt worden

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De muizen waarbij een darmontsteking wordt geïnduceerd zullen
ernstige effecten hiervan kunnen ondergaan. De verwachting is echter
niet dat de muizen meer dan 20% lichaams gewicht zullen verliezen.
Wanneer dit toch het geval mocht zijn, is dit een humaan eindpunt
waarbij de muizen worden geëuthanaseerd met CO2 gas.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De muizen beschreven in deze studie zijn nodig omdat de regulatie van
de darm homeostase een gecompliceerd mechanisme is waarbij vele
factoren een rol kunnen spelen. Daarom is het van belang dat
mechanismen die via een in vitro systeeem aangetoond zijn een rol te
spelen tussen de interacite van glia- en immuuncellen verder
onderzocht worden in een in vivo model.

Doordat de verschillende muismodellen al in gebruik zijn binnen onze
groep kunnen we met geoptimaliseerde modellen aan de slag.
Daarnaast is er een power berekening uitgevoerd om het minimale
aantal muizen te gebruiken om significante verschillen te behalen.

De experimenten worden uitgevoerd in muizen omdat het
immuunsysteem in de muis vergelijkbaar is met het immuunsysteem in
de mens, met zowel een aangeboren als verworven immuunsysteem.
Daarnaast zijn er muizen beschikbaar waarin we specifiek naar de rol
kunnen kijken van Csf1, Myd88 en Ldha afkomstig van gliacellen. De
muismodellen om darmontsteking te induceren zijn tevens al in gebruik
van het lab en hierdoor geoptimaliseerd. Tevens zijn de experimenten
om deze muizen te analyseren ook geoptimaliseerd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

De rol van Base Excision Repair mechanismen in de homeostase van
fetale lever en beenmerg hematopoietische stamcellen.

Looptijd van het project

01/10/2018-30/09/2023

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

stamcel transplantatie, DNA, correctie, bloed productie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Beenmerg stamcel transplantatie wordt sinds tientallen jaren in de
kliniek gebruikt als behandeling voor hematologische ziekten, gezien die
stamcellen het gehele bloed systeem opnieuw kunnen opbouwen na
bestraling of chemotherapie. Niettemin blijft ex-vivo-kweken van
stamcellen een uitdaging, omdat ze geen symmetrische zelfvernieuwende celdelingen kunnen ondergaan zonder vroegtijdige
veroudering of uitputting. Dit is in tegenstelling met foetale lever
bloedstamcellen die gedurende de ontwikkeling expanderen om alle
stamcellen die nodig zijn voor iemands hele lever te genereren. Onze
groep heeft aangetoond dat in vergelijking met beenmerg
bloedstamcellen, foetale lever stamcellen oxidatieve fosforylering
gebruiken, wat meer energie geeft aan cellen per molecule glucose,
maar ook anti-oxidant en DNA-reparatiepaden in hoge mate tot
expressie komen, waarvan we geloven dat ze de oxidatieve stress
kunnen tegenwerken. De hypothese is dat het gebruik van oxidatieve
fosforylering door foetale maar niet beenmerg stamcellen een
belangrijke rol speelt bij het grotere zelfvernieuwingsvermogen van
stamcellen, en dat hogere oxidatieve stress althans partieel
tegengewerkt wordt dat een verhoogd DNA herstel. We zullen daarom
het belang van DNA herstel in de aanmaak en transplantatie van
beenmerg nagaan in muizen waarin oxidatieve fosforylering wordt
geinduceerd via genetische methodes.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Navelstrengbloed is een goede bron voor bloedstamcellen. Maar door
het geringe aantal stamcellen kunnen hiermee enkel zieke kinderen
geholpen worden. Als we bloedstamcellen in het lab zouden kunnen
vermeerderen, dan zouden ook volwassenen met deze cellen geholpen
kunnen worden.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij

muis - 1300
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benadering het aantal van deze
dieren?
In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De dieren worden via de staartvene geïnjecteerd. Na euthanasie van de
dieren zullen de nodige weefsels onderzocht en vergeleken worden
(foetale lever en beenmerg). Het project wordt als matig ingeschat

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Om inzicht te krijgen in de werking van bloedstamcellen tijdens
verschillende stadia van ontwikkeling moeten we met een levend
organisme werken. De muis is een goed gekend proefdier waarbij
verschillende technieken al gestandardiseerd zijn.

We gebruiken enkel het aantal dieren waarmee we een statistisch
relevant resultaat bekomen.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

We opteren voor muizen door de grote beschikbaarheid en kennis die er
al over deze dieren verzameld is. De dieren worden onder strenge
condities gehuisvest en dagelijks opgevolgd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Melanoom behandelen als een infectieziekte

Looptijd van het project

01/01/2019-01/07/2020

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Melanoom, infectieziekte, antibiotica, Patient Derived Xenograft (PDX)modellen, immunotherapie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Patiënten met een gemetastaseerde huidmelanoom hebben na vijf jaar
slechts een overlevingskans van 20%. De behandeling van melanomen
is gebaseerd op BRAF- en MEK-remmers of immunotherapie. Helaas
reageren niet alle patiënten op de therapie en is er vaak terugval door
therapieresistentie. Melanoomcellen die zijn behandeld met BRAF- en
MEK-remmers en / of resistent zijn voor immunotherapie zijn meer
afhankelijk van hun mitochondriën, de energiecentrales van de cel.
Mitochondriën zijn afgeleid van prehistorische bacteriën. We gaan ervan
uit dat antibiotica tegen bacteriën de mitochondriën kunnen stoppen en
zo humane melanoomcellen kunnen bestrijden. We willen aantonen dat
de toevoeging van antibioticum aan standaardbehandeling de efficiëntie
verhoogt.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Antibiotica is eerder al gebruikt in preklinische testen voor de
behandeling van kankers zoals leukemie of lymfoom en de klinische
studies hieromtrent worden momenteel uitgevoerd. Omwille van deze
bemoedigende resultaten zijn we ervan overtuigd dat antibiotica, in
combinatie met de hedendaagse behandelingsmethoden, ook een
goede therapeutische optie is in de behandeling van huidmelanomen.
Dit preklinisch project biedt de mogelijkheid om de levensverwachting
van patiënten met metastasen te vergroten. Aangezien antibiotica reeds
op de markt is, kan de combinatie onmiddellijk voorgesteld worden voor
klinische studies.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

36 naaktmuizen, zonder haar van welke aard dan ook.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van

De dieren zullen geïmplanteerd worden met humane tumoren om de
werkzaamheid van een nieuwe combinatie van geneesmiddelen te
evalueren. Ze zullen gemiddeld matig tot ernstig pijn lijden bij de
implantatie van de tumor, bij de aanwezigheid van de tumor en
wanneer de geneesmiddelen worden toegediend. Analgetica zullen
worden gebruikt om de pijn tijdens de operatie te reduceren. De dieren
487

deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

zullen geëuthanaseerd worden op het einde van het experiment of
wanneer humane eindpunten bereikt zijn.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Dit is een preklinische studie om informatie te voorzien voor een
klinische studie in de toekomst. Experimenten in levende dieren kunnen
niet worden vermeden.

Om het aantal proefdieren te reduceren werd een proefexperiment
uitgevoerd. De opzet van het experiment is factorieel

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.
Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

PDXen (patiënt-gebaseerde tumor xenograften), waarbij een fragment
van een humane patiëntentumor wordt getransplanteerd in een
immuundeficiënte muis, behouden sterke gelijkenissen met de originele
humane tumor. Preklinische studies in PDX-modellen hebben de
mogelijkheid aangetoond van deze modellen om data in de kliniek na
bootsen. Bovendien, omdatde beschikbare modellen zeer goed
gekarakteriseerd zijn, kunnen we therapeutische responsen correleren
met uitgebreide moleculaire annotatie. Ook zijn gehumaniseerde
muizen verplicht om immunotherapie te bestuderen.
De dieren zullen gehuisvest worden in een sociale omgeving en zullen
dagelijks gecontroleerd worden op tekenen van fysieke of psychische
ongemakken. De operaties zullen uitsluitend worden uitgevoerd door
ervaren technici om op deze manier de tijd nodig voor de procedure en
de ongemakken voor de dieren te verminderen. Analgetica zullen
gebruikt worden om operatieve pijn te reduceren die uitgevoerd zal
worden onder verdoving. Wanneer de dieren door stress gewicht
verliezen zullen zij gevoed worden met een zacht dieet en zullen houten
stokjes worden voorzien tot ze hersteld zijn.
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Titel van het project

Een nieuwe diagnostische analyse uitgetest in patient-derived
xenografts van glioblastoma

Looptijd van het project

1/12/2018 - 1/12/2019

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

glioblastoma, xenograft, functionele diagnostiek, therapie selectie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het uittesten van een nieuwe functionele diagnostiek waarbij we de
juiste therapie wensen te kunnen koppelen aan de juiste tumor. Dit
zullen we doen aan de hand van patient-derived xenograft modellen die
we zullen aanmaken adhv onze eigen patient-derived cellijnen van
glioblastoma.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit project zal evalueren of deze methode ook voor patienten kan
gebruikt worden als nieuwe diagnostische test om zo de juiste therapie
aan de juiste patient te koppelen. Opgelet, de nieuwe diagnostische test
vraagt GEEN dierenwerk op zich en wordt puur op in vitro materiaal
gedaan. De xenografts worden hier vnl gebruikt om te kijken hoe de
survival en moleculaire biologie van in vivo gegroeide tumoren te
vergelijken is met de ex vivo (in vitro) test.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

60 muizen (Nude, NMRI nu/nu)

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Injectie van tumorcellen zal worden uitgevoerd onder anesthesie.
Tumorgroei - mild (begin) tot matig (latere stadia). Tumoren van dit
celtype doen meestal geen pijn of veroorzaken geen complicaties.
Mechanische obstructie bij grotere tumorvolumes is de belangrijkste
zorg. De ernst van het project wordt als matig ingeschat.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Voor dit project hebben we reeds alle andere testen uitgevoerd (in vitro
testen op zowel cellijnen als vers geressecteerde tumoren van
patienten). Om de correlatie in vitro en in vivo te maken zijn enkel
dierenproeven in staat om dit ontegenspreekbaar aan te tonen.
Hiervoor zullen we dan ook het minimum aan dieren gebruiken
vooraleer de stap naar de patient te zetten.

Er zullen telkens 2 tumoren per muis worden geinjecteerd, zodat er
steeds een interne controle kan gebruikt worden. Bovendien zullen de
experimenten in stappen worden ondernomen waarbij er telkens
geevalueerd wordt of het ethisch verantwoord is om naar de volgende
stap over te gaan.
Ons centrum heeft een grote library van patient-derived cellijnen uit
glioblastoma die reeds een uitvoerige in vitro karakterisatie hebben
ondergaan. Hieruit hebben we enkel de meest veelbelovende cellijnen
geselecteerd, welke enkel kunnen worden uitgetest in
immunodeficiente muismodellen. Deze zijn dan ook het meest
geavanceerde model om dit te testen.
De muizen zullen worden gehuisvest in de centrale animalia. Bovendien
zullen de muizen dagelijks geobserveerd worden en er worden
pijnstillers gegeven na de injectie van tumorcellen en indien we merken
dat de dieren afwijkend gedrag/fysieke afwijkingen beginnen te
vertonen.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Onderzoek van de processen die de normale en abnormale
longontwikkeling bepalen binnen de context van de lokale stamcellen en
het process van uitrekking van het longweefsel.

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

longontwikkeling, foetale therapie, longhypoplasie, muismodel

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Dit project heeft als doel om na te gaan welke mechanismen aan de
basis liggen van normale longontwikkeling binnen de context van
'stretch', een effect dat veroorzaakt wordt door een combinatie van
vochtproductie in de long en door de foetale ademhalingsbewegingen.
Dit zal nagegaan worden voor normale longontwikkeling en voor
gestoorde longontwikkeling zoals gezien wordt bij longhypoplasie.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Het onderzoeken van deze mechanismen kunnen in principe leiden tot
de ontwikkeling van nieuwe medicatie om longhypoplasie bij foetussen
aan te pakken.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

315 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Aangezien de zwangere moederdieren specifieke medicatie toegediend
krijgen en op het einde van de zwangerschap een chirurgische ingreep
dienen te ondergaan, wordt het negatieve effect ingeschat als matig. De
foetussen worden nog voor de geboorte geëuthanaseerd alvorens
longweefsel wordt geïsoleerd. De moederdieren worden op het einde
van het project geëuthanaseerd door nekbreuk terwijl ze onder
anesthesie zijn.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Gezien de complexiteit van de architectuur van het longweefsel op het
einde van de zwangerschap bij de foetus is er geen mogelijkheid om
deze experimenten uit te voeren op celkweek of organoiden.

Het eerste werkpakket van dit onderzoek zal gebruik maken van foetale
longen die in vitro zullen gebruikt worden. Deze longen zullen
versneden worden in ultradunne plakjes en nadien in een broedstoof
verder gekweekt worden in aanwezigheid van bepaalde
geneesmiddelen. Op deze wijze kunnen meerdere soorten van
medicatie uitgeprobeerd worden op de longen van een enkel proefdier.
Dit leidt uiteraard tot een significante reductie van het aantal
proefdieren.
De muis is het kleinste relevante zoogdiermodel dat kan gebruikt
worden voor deze experimenten. Aangezien ook transgene dieren zullen
gebruikt worden, kan geen ander proefdiermodel ingezet worden
binnen deze studie.
Wanneer de proefdieren meer dan 20% van hun lichaamsgewicht
verliezen of ernstige cardiorespiratoire symptomen vertonen of hoge
pijnscores vertonen, zal het experiment voor het individuele dier
afgebroken worden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

De interactie tussen het zenuwstelsel van de darm en immuuncellen,
met name macrofagen, tijdens de ontwikkeling en progressie van
darmkanker

Looptijd van het project

5 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Macrophagen, immuuncellen, glia cellen, darmkanker

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het belangrijkste doel van ons project is om de moleculaire pathways te
onderzoeken die betrokken zijn bij de interactie tussen enterische glia
en myeloïde cellen en om hun betrokkenheid bij de ontwikkeling en
progressie van colonkanker te definiëren. In het eerste deel van het
project zullen we de moleculaire mechanismen bestuderen die
betrokken zijn bij de crosstalk tussen enterisch glia en macrofagen in
darmtumoren. Daarnaast zullen we de mediatoren uitgescheiden door
glia cellen definiëren die verantwoordelijk zijn voor de differentiatie van
monocyten naar tumor ondersteunende macrofagen (TOM). In het
tweede deel zullen we de translationele mogelijkheid evalueren om het
enterisch zenuwstelsel en TOM te targeten aangezien ze een belangrijke
rol spelen in tumorprogressie en verspreiding van kankercellen in
darmkanker.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Vanuit dit onderzoek kunnen er nieuwe pathways, transcriptiefactoren
of mechanismen beschreven worden die belangrijk zijn in de
ontwikkeling en progressie van darmkanker. Zo kunnen mogelijks
nieuwe targets geïdentificeerd worden voor de ontwikkeling van
behandelingen om metastase tegen te gaan en de verdere ontwikkeling
van de tumor te blokkeren.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

1488 Muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van

De muizen waarbij een darmontsteking en darmkanker worden
geïnduceerd zullen ernstige effecten hiervan ondervinden. Daarom
zullen de muizen dagelijks opgevolgd worden en zal hun
lichaamsgewicht en ongemak geëvalueerd worden. We verwachten
echter niet dat de muizen meer dan 20% lichaamsgewicht zullen
verliezen of dat de muizen het visueel ongemakkelijk hebben. Wanneer
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deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

dit toch het geval mocht zijn, is dit een humaan eindpunt waarbij de
muizen worden geëuthanaseerd.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.
Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

De muizen in deze studie zijn nodig om de interactie tussen gliacellen en
tumor-geassocieerde macrofagen te onderzoeken. Aangezien het
onmogelijk is om de complexiteit van de interactie van deze cellen na te
bootsen in vitro, is het nu nodig om deze cellen te bestuderen in hun
natuurlijke omgeving en om te zien hoe we eventueel ingrijpen om
negatieve effecten van hun interactie te voorkomen.

Aangezien verschillende muizenmodellen reeds geoptimaliseerd zijn in
ons labo, zullen we het aantal dieren dat nodig is kunnen verminderen.
Daarnaast hebben we ook 'power calculations' uitgevoerd om het
minimaal aantal dieren te bepalen dat nodig is om een significant
verschil te verkrijgen.
De experimenten worden uitgevoerd in muizen omdat het
immuunsysteem in de muis vergelijkbaar is met het immuunsysteem in
de mens, met zowel een aangeboren als verworven immuunsysteem.
Daarnaast zijn er muizen beschikbaar waarin we specifiek naar de rol
kunnen kijken van macrofagen en gliacellen in het algemeen, maar ook
naar de functie van verscheidene mediatoren die worden uitgescheiden
door macrofagen en gliacellen.
De muizen waarbij een darmontsteking en darmkanker worden
geïnduceerd zullen ernstige effecten hiervan ondervinden. Daarom
zullen de muizen dagelijks opgevolgd worden en zal hun
lichaamsgewicht en ongemak geëvalueerd worden. We verwachten
echter niet dat de muizen meer dan 20% lichaamsgewicht zullen
verliezen of dat de muizen het visueel ongemakkelijk hebben. Wanneer
dit toch het geval mocht zijn, is dit een humaan eindpunt waarbij de
muizen worden geëuthanaseerd.
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Titel van het project

Onderzoeken van de rol van macrofagen in diabetische gastroparese of
vertraagde vertering

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Zenuwdegeneratie, veroudering, gastroparese, vertraagde vertering,
diabetes

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Diabetes is een wereldwijd gekende aandoening met een enorme
sociaal-economische impact die naar schatting alleen al de Verenigde
Staten jaarlijks zo'n 327 miljard dollar kost. Een vaak voorkomende
complicatie van diabetes is gastroparese (i.e. 30-60% van
diabetespatiënten), een stoornis waarbij voedsel vertraagd wordt
verteerd in de maag. Het is aangetoond dat diabetische gastroparese
gepaard gaat met veranderingen in een bepaalde populatie van
immuuncellen in de spierlaag van de maag, namelijk de
macrofaagpopulatie. We hebben onlangs een subpopulatie van
macrofagen ontdekt die zich in nauw contact bevinden met de
zenuwcellen van het maagdarmstelsel en die een belangrijke rol spelen
bij de ondersteuning van de functie van het maagdarm zenuwstelsel. In
dit project zullen we de rol van macrofagen in de context van
diabetische neuropathie onderzoeken en nieuwe doelwitten voor
therapeutische interventie bij diabetische gastroparese bekomen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit project heeft tot doel ons inzicht te vergroten in de mechanismen
die leiden tot enterische zenuw degeneratie en bijgevolg vertraagde
gastro-intestinale motiliteit tijdens diabetes. Meer en meer personen
ontwikkelen tegenwoordig diabetes door onze huidige westerse
levensstijl. Als gevolg neemt de prevalentie van gastroparese en andere
aan diabetes-gerelateerde stoornissen elk jaar toe, wat een enorme
sociaal-economische last veroorzaakt. Door de mechanismen bloot te
leggen die leiden tot enterische zenuwdegeneratie in de diabetische
maag, hopen we nieuwe therapeutische doelen te ontdekken die de
levenskwaliteit van diabetespatienten aanzienlijk kunnen verbeteren.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Er zal gebruik worden gemaakt van muizen (Mus Musculus) . Er zullen bij
benadering 600 proefdieren gebruikt worden gespreid over 5 jaar

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte

Muizen zullen gedurende 1 week worden behandeld om diabetes te
induceren en zullen dan diabetisch worden gehouden gedurende de
duur van de experimenten (8 weken). Als zodanig zullen de muizen de
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negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

effecten van hyperglycemie of hoge bloedsuiker ondergaan wat zal
opgevolgd worden. De gebruikte stam is echter relatief resistent tegen
hyperglycemie en daarom verwachten we geen grote nadelige
gezondheidseffecten. Bovendien zullen muizen een wekelijkse evaluatie
van de maaglediging ondergaan, wat een 12 uur durende vastenperiode
impliceert gevolgd door beperking in een glazen kamer. Daarom
schatten we dat muizen een matig ongemak zullen ervaren als gevolg
van het cumulatieve effect van deze interventies. Muizen zullen worden
geëuthanaseerd aan het einde van het experiment (8 weken) voor
verdere analyse van cellen en weefsel.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

In dit project willen we de dynamische interacties tussen het
zenuwstelsel en het immuunsysteem bij diabetes blootleggen. Tot op
heden zijn in-vitromodellen niet in staat om dit te repliceren, waardoor
het onmogelijk is om deze interactie te bestuderen zonder het gebruik
van een diermodel.

Waar mogelijk werden statistische steekproefgrootte analyses
uitgevoerd gebruik makend van gegevens van eerdere experimenten in
ons laboratorium, waardoor altijd het minimale aantal dieren zal kunnen
gebruikt worden om betrouwbare gegevens te genereren.

Het muismodel is het meest gebruikte diermodel in onderzoek naar
neuro-immuuninteractie. Als gevolg hiervan is er uitgebreide literatuur
beschikbaar die een duidelijke en efficiënte interpretatie van de
resultaten mogelijk maakt. Daarnaast heeft onze onderzoeksgroep een
uitgebreide expertise in het gebruik van dit muismodel. Bij
glycemiewaarden hoger dan 600 mg/dl en bij ernstig gewichtsverlies
(gewicht <18 g) , worden de muizen geëuthanaseerd. De kooien van
diabete muzien worden 2 maal per week verschoond.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

496

Titel van het project

Het effect van koper en heparine op elastase geïnduceerde emphysema.

Looptijd van het project

01/01/2019-31/12/2020

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

long emfyseem, elastase, behandeling

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het doel van deze studie is om na te gaan of we emphysema kunnen
omkeren. Dit door elastine vezel productie te stimuleren en collageen
depositie te remmen met een koper/heparine mengsel dat lokaal wordt
toegediend in emphysematische longen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

COPD is gerangschikt als de 4de doodsoorzaak wereldwijd en is
gekarakteriseerd door een belemmerde uitademing geassocieerd met
een abnormale inflammatie in de longen. Een van de hoofdoorzaken tot
het ontwikkelen van COPD is sigarette rook. Dit project zal niet zo zeer
werken op inflammatie maar op het verbeteren van de long functie en
herstellen van destructieve longblaasjes.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

BALB/c muizen, 88 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De dieren zullen gedurende 35 dagen blootgesteld worden aan elastase
en opgeofferd worden voor het meten van de long functie en de
pathologische vaststelling van emphyseem al dan niet met herstel.
Indien er aanwijzingen zijn dat de muizen lijden, zal het experiment
onmiddellijk worden stopgezet. De ernst van het project wordt als
ersntig ingeschat

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het is noodzakelijk om met proefdieren te werken omdat dit de enige
manier is waarop elke interventie individueel kan gecontroleerd worden
zodat de onderliggende mechanismen zorgvuldig onderzocht kunnen
worden.

In onze aanvraag voor de ethische commisie werd een uitgebreide
berekening gemaakt om het aantal proefdieren te beperken, maar in
verhouding tot het beantwoorden van onze onderzoeksvraag. Uiteraard
zullen wij dit aantal niet overschrijden zonder grondige reden en/of
toestemming van de ethische commissie.
Er werd voor muizen gekozen omdat dit het enige model is waarbij door
blootstelling aan elastase longeffecten kunnen gezien worden. Zoals
eerder vermeld worden de experimenten gestopt als blijkt dat de
muizen lijden. Muizen zullen geëuthanaseerd worden door middel van
overdosis van anestheticum (een mengsel van nembutal) alsook door
middel van nekbreuk.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Proof of concept van een nieuwe vaccintechnologie in pluimvee

Looptijd van het project

5 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

vaccin platform, veterinair vaccin

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Er werd recent een technologie ontwikkeld waarbij de voordelen van
huidige virale vaccins (efficiëntie van levend afgezwakte vaccins en
veiligheid van geïnactiveerde vaccins) worden gecombineerd, zonder
dat deze gekoeld moeten worden bewaard. De werkzaamheid van deze
technologie werd onlangs aangetoond in muizen, hamsters en varkens.
In dit pilootexperiment zal de technologie worden toegepast op kippen
met als doel het aantonen van een immunologische reactie op het
vaccinvirus en daarop volgende bescherming tegen virusinfectie.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Huidige vaccins bestaan voornamelijk uit levend afgezwakt virus of
geïnactiveerd virus (of immunogeen proteïne). Levend afgezwakte
vaccins bieden een efficiënte bescherming, maar er is steeds een kans
dat het virus reverteert naar zijn virulente vorm. Geïnactiveerde vaccins
zijn veilig, maar meestal minder efficiënt. Al deze vaccins dienen gekoeld
getransporteerd en bewaard te worden om hun werkzaamheid te
behouden. Het succesvol afronden van dit piloot experiment zal de weg
vrijmaken voor een nieuw soort vaccin dat veilig, thermostabiel en
makkelijk aan te passen is voor ziekten die voorkomen in pluimvee.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Voor deze studie zullen 816 kippen worden aangewend.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

"De toediening van het vaccin gebeurt in het ei (in ovo) en verwacht
wordt dat het dier hiervan na uitkomen geen of slechts lokaal een
ongemak ondervindt. Gezien de vaccins reeds uitgebreid werd getest op
muizen, hamsters en varkens zonder negatieve effecten, wordt
verwacht dat ook kippen hiervan geen negatieve effecten zullen
ondervinden. De terminale bloedname zal na euthanasie plaatsvinden
door ervaren dierenverzorgers waardoor de kip hiervan slechts milde
hinder zal ondervinden. Mogelijke negatieve effecten zullen nauwgezet
worden opgevolgd.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

Momenteel zijn geen alternatieve manieren beschikbaar om de
seroconversie en bescherming tegen infectie bij de kip te evalueren.

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Hoewel er momenteel geen concrete data voorhanden zijn in kippen,
tonen preliminaire statistische berekeningen aan dat groepen van 24
dieren voldoende moeten zijn om seroconversie en vaccinefficiëntie aan
te tonen.

De kip is de doelwitspecies voor het voorgestelde vaccin. Bij gunstige
resultaten van de huidige proef, kan dit platform verder worden
uitgewerkt voor de ontwikkeling van een nieuwe generatie vaccins in
pluimvee.
Helaas zijn er momenteel geen alternatieve modellen beschikbaar die
het mogelijk maken om de serologische conversie of bescherming bij
een kip te bepalen. Gebaseerd op eerder uitgevoerde studies in muizen,
hamsters en varkens, worden geen negative effecten van het product
verwacht. Door het inzetten van ervaren dierenverzorgers wordt
eveneens het ongemak veroorzaakt door de bloedname tot een
minimum herleid.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Ontwikkeling van een rat model voor droge vorm van leeftijdsgebonden
macula degeneratie, en bepaling van de in vivo efficiëntie van een nieuw
therapeutisch geneesmiddel

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

therapie - bloedvaten - oog - inflammatie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Retinale aandoeningen zijn veel voorkomende en belangrijkste oorzaken
van blindheid in de wereld. De huidige behandelingen zijn vaak
geassociëerd met neveneffecten. Nieuwe moleculen worden ontwikkeld
om de klinische uitkomst van verschillende retinale aandoeningen te
verbeteren. Dit project omhelst de verdere ontwikkeling van een model
van de droge vorm van leeftijdsgebonden maculaire degeneratie in
ratten, en de bepaling van de in vivo activiteit van nieuwe therapieën.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit rattenmodel wordt ontwikkeld om de in vivo activiteit van een nieuw
kandidaat geneesmiddel te testen. Dit model bevat verschillende
pathologische mechanismen, zoals ze ook voorkomen in de humane
pathologie, waartegen het geneesmiddel is gericht en is geselecteerd op
basis van species-specificiteit van de compound en de morfologie van de
ogen. Deze preklinische studies zijn noodzakelijk als in vivo
karakterisatie van het geneesmiddel voor het in patiënten kan getest
worden.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Ratten - 766

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Alle ingrepen gebeuren onder volledige en plaatselijke verdoving van
het oog. De postoperatieve pijn na de ingrepen is minimaal en beperkt
tot maximaal 1 dag na de ingreep. Indien de muizen toch te veel pijn
zouden lijden, zal euthanasie uitgevoerd worden. De ernst van het
project wordt als matig ingeschat.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Verschillende celtypes kunnen in cultuur gebracht worden, maar in vitro
studies kunnen ons niets vertellen over de complexe structuren,
verbindingen en interacties die plaatsvinden in het visuele systeem. Om
meer inzicht te verkrijgen in oogziekten waarbij complexe interacties
van het visuele systeem een rol spelen, is enkel onderzoek bij
proefdiermodellen mogelijk.

Per experiment wordt de steekproefgrootte berekend die het minimum
aantal dieren aangeeft om significante verschillen te zien. Hierbij wordt
de variatie die in dit soort studies voorkomt, in rekening gebracht.
Bovendien is het noodzakelijk om het experiment minstens 2x te
herhalen.

De rat is naast de muis het meest gebruikte dier voor de studie om
efficiëntie van compounds na te kijken. Dit model in de rat is
grotendeels gekarakteriseerd en besproken in de literatuur. Het oog van
de rat maakt het mogelijk om produkten lokaal toe te dienen in de vorm
van 'slow release formulations'. Deze rat studies zijn nodig als
ondersteunend materiaal bij het indienen van een dossier bij de
regulatorische autoriteiten. De dieren worden volgens de algemeen
geldende regels verdoofd en geëuthanaseerd door getraind personeel.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

De rol van Myeloid-derived-suppressor cellen (MDSC) in eierstokkanker
ontrafelen

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

MDSC, immuunsysteem, eierstokkanker, behandeling

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Eierstokkanker is een zeer agressieve kanker. Het is de belangrijkste
oorzaak van gynaecologische sterfte bij vrouwen. Omdat de klachten
van patiënten bij diagnose afwezig zijn of zeer vaag, wordt de ziekte
meestal pas in een laat stadium gediagnosticeerd waardoor de
overlevingskans laag is (80% zal hervallen en uiteindelijk overlijden). Wij
zoeken naar nieuwe behandelingen via een muizenmodel dat
eierstokkanker ontwikkelt, net zoals de mens. Bij elke nieuwe therapie
die wordt uitgeprobeerd, staat de manipulatie van het immuunsysteem
centraal, in dit project specifiek de manipulatie van de MDSC, een zeer
sterk immuunsuppressieve cel.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Parallel aan muizenonderzoek, bestudeert onze groep ook het gedrag
van het immuunsysteem bij mensen met eierstokkanker. We nemen op
geregelde tijdstippen bloed en kunnen zo beoordelen hoe het
immuunsysteem verandert bij toediening van chemo, bij herval,…
Recent konden we aantonen dat muis en mens veel gelijkenissen
vertonen hierin. Dit heeft twee voordelen: 1/ de kennis die we opdoen
bij de mens kunnen we direct gebruiken als basis voor de ontwikkeling
van nieuwe behandelingen bij de muis; en 2/ als we een werkende
behandeling vinden in de muis, dan is dit de rechtstreekse basis voor
een nieuwe behandeling in de mens. Hierdoor kan de overleving van
eierstokkanker verbeterd worden.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

er zullen enkel muizen gebruikt worden, ongeveer 306

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het

Bijna alle dieren zullen de kankercellen krijgen toegediend en zullen dus
ook allemaal eierstokkanker ontwikkelen. Per definitie is de graad van
deze experimenten ernstig. Symptomen ontstaan vanaf week 6-7 nadat
de kankercellen zijn toegediend. Er zijn 2 soorten symptomen, net zoals
bij de mens. Langs de ene kant ontwikkelt de muis vocht in de buik
omdat de kankercellen zich uitzaaien over de ganse buik. Langs de
andere kant vraagt de kanker veel energie en zal de muis vermageren
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uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

naarmate de kanker groeit. In enkele van de vooropgestelde
experimenten echter, zullen we de dieren reeds euthanaseren ten
laatste op dag 42, op dat moment zijn de symptomen van de kanker nog
mild. Het is immers niet noodzakelijk voor die experimenten om de
dieren onnodig in leven te houden tot de symptomen in alle hevigheid
ontwikkelen. Wanneer we echter willen nagaan of onze nieuwe
behandeling effectief de muis langer kan doen leven, is het helaas wel
nodig de muis tot in het eindstadium van de kanker te laten gaan,
anders gaan we nooit een besluit kunnen trekken. Om geen onnodig
dierenleed te veroorzaken, werden criteria opgesteld om euthanasie uit
te voeren op te zieke muizen (bv bepaald gewichtsverlies over een
vastgstelde tijdspanne, veranderd gedrag,...). Zoals blijkt uit het
voorgaande zullen alle dieren euthanasie ondergaan.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Omdat het manipuleren van het immuunsysteem in onze experimenten
centraal staat en je dit nooit zonder een dier correct nagebootst krijgt, is
het gebruik van muizen noodzakelijk. Er zijn immers zoveel factoren
binnen een immuunsysteem belangrijk, dat je dit alleen in een levend
organisme kan nakijken. In sommige gevallen kunnen we bepaalde
effecten van nieuwe medicaties op de kankercellen wel reeds op
voorhand nakijken in een cultuurplaat onder de microscoop, zonder dat
daarvoor een muis nodig is. Zo dit kan, zal dit zeker altijd als eerste stap
worden uitgevoerd.

Voor het bepalen van het aantal muizen werd een statistische analyse
uitgevoerd, gebaseerd op een jarenlange ervaring van onze
onderzoeksgroep met dit muizenmodel voor eierstokkanker. Zo weten
we hoeveel muizen er een bepaalde behandeling moeten krijgen om
nadien besluiten te kunnen trekken. Bovendien is het ook zo dat we de
groei van de kanker in de muis opvolgen met een soort van scanner,
waardoor we minder muizen nodig hebben. Immers, hierdoor moeten
de muizen niet telkens geëuthanaseerd worden om na te gaan of de
tumor echt groeit of krimpt ten gevolge van een behandeling.
1. grote gelijkenissen tussen mens en muis qua gedrag immuunsysteem,
2. mogelijkheid om eierstokkanker te induceren in een muis (voor vele
andere diersoorten niet mogelijk)
1. dagelijkse klinische observatie en wegen van muizen door 4 vaste
mensen, 2. in enkele experimenten worden de dieren geëuthanaseerd
vooraleer symptomen echt doorbreken, 3. aangepaste criteria voor
euthanasie om het dierenleed niet onnodig te rekken bij van zieke
muizen
Net zoals bij de mens zal ook bij de muis het vocht uit de buik worden
weggeprikt. Dit zorgt nadien duidelijk voor het hernemen van het
normaal gedrag.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

504

Titel van het project

Nanomaterialen in Oncologie: Exploiteren van de Intrinsieke KankerSpecificieke Toxiciteit van Nanopartikels

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

nanomaterialen, kanker, therapie, drug delivery

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Nanomaterialen hebben een groot potentieel voor kankerbehandeling,
en zorgen voor meer specifieke afgifte van therapie dan klassieke
chemotherapeutica en kunnen zodoende neveneffecten vermijden. De
specificiteit voor nanomateriaal afgifte in vaste tumoren is nog steeds
tamelijk laag, daar deze materialen doorgaans snel uit het bloed worden
verwijderd door ons immuunsysteem. Om dit te vermijden, zullen
nanomaterialen in cellen worden geladen die van nature naar de tumor
migreren. Door een combinatie van specifiek laden van deze cellen, en
geïndiceerde vrijgave van de nanomaterialen gaan we kijken of
specifieke afgifte kan verhoogd worden en therapeutische efficiëntie
kan verbeterd worden door gebruik te maken van speciaal ontworpen
nanomaterialen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Het grote voordeel van dit project is de brede toepasbaarheid ervan.
Het project focust op een breed gamma aan verschillende tumoren
alsook een model met naast de primaire tumor ook metastases. De
specifieke afgifte van deze nanomaterialen zou een groot effect hebben
op het gebruik en d klinische translatie van deze nanomedicijnen in het
domein van de oncologie. Daarnaast geldt dit ook als een proefmodel,
waarbij hetzelfde systeem zou kunnen gebruikt worden bij allerghande
chemotherapeutica die zodoende doelgericht kunnen afgeleverd
worden onder controle van een externe stimulus, om zodoende alle
neveneffecten die gepaard gaan met de chemotherapie sterk in te
perken.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

er zullen enkel muizen gebruikt worden, ongeveer 1905

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke

Bijna alle dieren zullen de kankercellen krijgen toegediend en zullen dus
ook allemaal kanker ontwikkelen. Per definitie is de graad van deze
experimenten matig tot ernstig. Symptomen ontstaan vanaf week 6-7
nadat de kankercellen zijn toegediend. Er zijn 2 soorten symptomen, net
zoals bij de mens. Langs de ene kant ontwikkelt de muis een tumor die
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of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

invloed kan hebben op het algemene welgevoelen van de muis en
ermee gepaard gaande complicaties (zweren, ulcers...). Langs de andere
kant vraagt de kanker veel energie en zal de muis vermageren naarmate
de kanker groeit. In quasi al de vooropgestelde experimenten echter,
zullen we de dieren reeds euthanaseren ten laatste op dag 42 (3 weken
na toediening van tumor-homing cellen wat gebeurt 2 weken na
tumorcel toediening). Op dat moment zijn de symptomen van de kanker
nog mild. Het is immers niet noodzakelijk voor die experimenten om de
dieren onnodig in leven te houden tot de symptomen in alle hevigheid
ontwikkelen. Wanneer we echter willen nagaan of onze nieuwe
behandeling effectief de muis langer kan doen leven, is het helaas wel
nodig de muis tot in het eindstadium van de kanker te laten gaan,
anders gaan we nooit een besluit kunnen trekken. Om geen onnodig
dierenleed te veroorzaken, werden criteria opgesteld om euthanasie uit
te voeren op te zieke muizen (bv bepaald gewichtsverlies over een
vastgstelde tijdspanne, veranderd gedrag,...). Zoals blijkt uit het
voorgaande zullen alle dieren euthanasie ondergaan.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Alle nanomaterialen (NMs), laden van cellen, effect op migratie naar
tumorcellen toe etc zullen in vitro worden uitgetest. In vivo
experimenten worden uitgevoerd op een selectie van deze in vitro
gekozen parameters. Om de finale efficiëntie van tumormigratie in de
complexe fysiologie na te gaan, moet dit in een muismodel worden
getest. De verschillende muismodellen die gebruikt worden, alsook het
gebruik van therapie-resistante kankers en complexere modellen
(primaire tumor met metastases) zorgen finaal voor een tamelijk hoog
aantal, wat jammer genoeg essentieel is om de toepasbaarheid en de
totale efficiëntie van dit systeem aan te tonen.
Voor het bepalen van het aantal muizen werd een G-power analyse
uitgevoerd, gebaseerd op onze ervaring met de verschillende
muizenmodellen. Zo weten we hoeveel muizen er een bepaalde
behandeling moeten krijgen om nadien besluiten te kunnen trekken.
Bovendien is het ook zo dat we de groei van de kanker, de migratie van
de cellen en het vrijgeven van de NMs alsook het therapeutisch effect in
de muis opvolgen met een soort van scanner, waardoor we minder
muizen nodig hebben. Immers, hierdoor moeten de muizen niet telkens
geëuthanaseerd worden om na te gaan of de tumor echt groeit of
krimpt ten gevolge van een behandeling.
1. grote gelijkenissen tussen mens en muis qua gedrag immuunsysteem
en ontwikkeling van tumor, 2. mogelijkheid om verschillende types
kanker (humaan, muis) te induceren in een muis (voor vele andere
diersoorten niet mogelijk)
1. dagelijkse klinische observatie en wegen van muizen door 3 vaste
mensen, 2. in enkele experimenten worden de dieren geëuthanaseerd
vooraleer symptomen echt doorbreken, 3. aangepaste criteria voor
euthanasie om het dierenleed niet onnodig te rekken bij van zieke
muizen
De dieren zullen dagelijks opgevolgd worden, waarbij veel aandacht zal
besteed worden aan de groei van de tumor en het optreden van
mogelijke complicaties (zweren, necroses in tumor etc). Gezien de
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Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

geringe tijdsduur van de experimenten (normaal max 5 weken), zijn
deze in de modelsystemen die wij gebruiken zeer uitzonderlijk
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Titel van het project

Het belang van de glucocorticoid receptor tijdens malaria infectie

Looptijd van het project

01/01/2019 - 31/12/2023

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

malaria, pathogenese, complicaties, glucocorticoïden

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Malaria is een ernstig en wereldwijd gezondheidsprobleem. Elk jaar zijn
er ~200 miljoen ziektegevallen en meer dan 400 000 doden. De
dodelijke gevallen (vooral jonge kinderen in Afrika) zijn het resultaat van
complicaties van malaria, zoals cerebrale malaria, ernstige malaria
anemie (bloedarmoede), placentaire malaria en longcomplicaties. Er is
dringend nood aan nieuwe therapiën die deze complicaties kunnen
behandelen. In vorig onderzoek hebben we vastgesteld dat de
bijnierhormonen cruciaal zijn om malaria te overleven via het op peil
houden van de suikerspiegel of glycemie en het onderdrukken van
inflammatie. In dit onderzoek willen we specifiek nagaan wat de rol is
van endogene glucocorticoïden in deze bescherming.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Zowel metabole veranderingen als verhoogde inflammatie dragen bij tot
een slechte prognose bij malaria. De complicaties van malaria kunnen
niet behandeld worden met bestaande antimalariamiddelen.
Glucocorticoïden hebben belangrijke immuunmodulerende en metabole
eigenschappen en worden toegepast voor de behandeling van allerlei
aandoeningen. Door de rol van glucocorticoïden in malaria pathogenese
te onderzoeken, hopen we het als therapie te kunnen toepassen voor
specifieke complicaties van malaria.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Maximaal 744 genetisch gewijzigde muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

We bestuderen het effect van een genetisch defect op het ziekteverloop
na infectie met malaria. Het verloop van deze infecties is gekend uit
eerdere studies. Dagelijks wordt een score gegeven op basis van
ziektetekenen en worden de muizen geëuthanaseerd wanneer de
humane eindpunten bereikt worden.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De pathogenese van malaria is ontzettend complex en kan niet in vitro
nagebootst worden. Zo is het onmogelijk om de interactie tussen de
parasiet, het immuunsysteem en de orgaanspecifieke fysiologie van de
gastheer te bestuderen. Waar mogelijk gebruiken we in vitro
experimenten om deelaspecten van de pathogenese te bestuderen,
maar de muizenexperimenten blijven absoluut essentieel.

We kiezen voor de meest efficiënte proefopstellingen en gebruiken
statistische methoden om het aantal dieren beperkt te houden tot het
strikt noodzakelijke.

Naast apen zijn muizen nog steeds de beste diersoort om malaria te
bestuderen. Gezien de hoge moeilijkheidsgraad (zowel ethisch als
praktisch) om met apen te werken, kiezen we om dit project met
muizen uit te voeren. De negatieve gevolgen worden minimaal
gehouden. Zo wordt tijdens experimenten regelmatig gekeken dat de
muizen niet te ziek worden; indien humane eindpunten worden bereikt
worden de muizen geëuthanaseerd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Epigenetische regulatie van celcyclus in cardiomyocyten.

Looptijd van het project

01/01/2019-01/01/2023

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Hart, proliferatie, regeneratie, epigenetica, celcyclus

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

De spiercellen van adulte harten hebben hun vermogen om te
prolifereren verloren. Hierdoor is het hart niet in staat om zichzelf te
herstellen na schade door bijvoorbeeld myocardiale infectie, met een
verlaagde hartfunctie tot gevolg. Het doel van deze studie is om
verschillende omgevings- en genetische factoren die zowel de
cardiomyocyt-proliferatie zelf, als de signaaltransductie routes die deze
verbinden, te identificeren en aan te wenden. We zullen bestuderen hoe
het epigenoom van de cardiomyocyt-genen in prolifererende myocyten
is gewijzigd. Het epigenoom beschrijft hoe het DNA in een cel is
georganiseerd en gestructureerd, alsook de proteïnen die met het DNA
geassocieerd zijn. Genexpressie-patronen kunnen veranderen door
veranderingen in het epigenoom. Gebaseerd op deze bevinding, zullen
we trachten de expressie van epigenetische regulatoren te manipuleren
om zo myocyt-proliferatie te controleren.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Methoden om het beschadigd of verouderd hart te herstellen zijn
momenteel ontoereikend. Het gebruik van stamcellen hiervoor staat
echter nog niet op punt. De implementatie van naburige myocyten is
een aantrekkelijk alternatief. Echter, cardiomyocyten in het adulte hart
zijn niet in staat te prolifereren. De resultaten van dit onderzoek zullen
toelaten om nieuwe manieren te identificeren om de proliferatie van
adulte cardiomyocyten te verbeteren of te reactiveren. Door
geneesmiddelen of gentherapieën te gebruiken die de routes en
moleculen die belangrijk zijn voor het controleren van myocytproliferatie beïnvloeden, willen we het beschadigde of slecht
functionerende hart herstellen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

We zullen ratten en muizen gebruiken. 180 zwangere volwassen ratten
zullen worden aangekocht en hun nageslacht zal gebruikt worden om de
cardiomyocyt celculturen te bereiden. Veel verschillende condities die
de celcyclus van deze cellen beïnvloeden kunnen getest worden. Deze
experimenten helpen het nodige aantal levende dierexperimenten te
reduceren. 342 zwangere muizen zullen worden aangekocht. Hun
nageslacht zal geïnjecteerd worden met epidrugs en/of thymidine
analogen om de celcyclus te volgen. Nadien zal het effect van
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behandeling op de volwassen rat bestudeerd worden. In de volwassen
rat zullen we echocardiografie gebruiken om de hartfunctie te
bestuderen en zullen we ook de genexpressie analyseren. Verder zullen
we testen wat het effect is van epidrugs op de celproliferatie en
genexpressie in de volwassen ratten.
In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Alle ratten zullen worden geëuthanaseerd met behulp van een
goedgekeurd protocol en het weefsel aangewend voor gebruik.
Neonatale muizen met verschillende leeftijden zullen gebruikt worden
om na te gaan hoe veranderingen in het epigenoom op verschillende
leeftijden de celdeling beïnvloed. Ze zullen ook geïnjecteerd worden
met een thymidine analoog (BrdU/EdU) om de celdeling te monitoren.
We anticiperen dat er geen nadelige effecten van de verschillende
interventies zullen zijn in dit stadium. Volwassen muizen zullen gebruikt
worden om te bestuderen hoe veranderingen in het epigenoom de
celdeling beïnvloeden in deze fase. Epidrugs zullen geïnfuseerd worden
met behulp van een osmotische minipomp die chirurgisch wordt
ingeplant. De implantatie gebeurt onder verdoving en met geschikte
nazorg – pijnbehandeling en aseptische behandeling. Thymidine
analogen zullen worden geïnjecteerd in geschikte stadia van het
experiment om de celdeling te monitoren. Echocardiografie zal
uitgevoerd worden op volwassen dieren onder verdoving en de dieren
zullen meteen erna geëuthanaseerd worden. Alle dieren zullen worden
opgeofferd op het einde van het experiment. De ernst van het project
wordt als matig ingeschat.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve

Cardiomyocyten zijn een zeer gespecialiseerd celtype. Ze ontwikkelen
hun eigenschappen door zich te ontwikkelen in de complexe omgeving
van het hart. Andere cellen in het hart geven hormonen vrij en de
interactie met cardiomyocyten die alle cardiale cellen ervaren tijden de
cardiale cyclus beïnvloeden de cardiomyocyten op verschillende
manieren. Dit kan niet worden nagebootst in vitro. We hebben zelf
ervaren dat de genexpressie van cardiomyocyten wordt beïnvloed
wanneer deze gedurende langere periode uit het hart worden
verwijderd. Dieren zullen niet gebruikt worden in alle experimenten.
Voor de validatie van bepaalde experimenten, bijvoorbeeld, zullen nietcardiomyocyten gebruikt worden.
De experimenten worden zorgvuldig gepland, ontworpen en de
procedures geoptimaliseerd. Het aantal dieren dat gebruikt zal worden
is gebaseerd op ofwel onze voorgaande ervaringen, ofwel gedetailleerde
literatuurstudie. De grootte van de effecten en hun variabiliteit
geobserveerd tussen verschillende dieren worden in rekening gebracht
en powercalculaties worden uitgevoerd.
Ratten en muizen. Ratten zijn een goed ingeburgerd model voor de
analyse van hartfunctie en hartfysiologie en worden in deze studie
gebruikt omwille van verschillende redenen. In ons laboratorium
focussen we op het gebruik van cardiomyocyten van volwassen en
neonatale ratten. Ratten hebben als voordeel dat een groot aantal
cellen kunnen worden geïsoleerd van elk hart, wat maakt dat meerdere
experimenten kunnen worden uitgevoerd op elk dier, en dus het
gebruik van dieren en de variabiliteit tussen experimenten gereduceerd
wordt. Muizen zullen ook worden gebruikt aangezien deze het meest
geschikt zijn voor genetische modificatie of transgenese.
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effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De meeste dieren zullen worden gedood en gebruikt voor het uithalen
van de organen. Dit is een goedgekeurde procedure die het lijden
minimaliseert. Injecties met thymidine analogen, virussen, en de
implantatie van de minipomp zullen worden uitgevoerd door opgeleide
personen zodoende het ongemak te beperken. Dieren die klinische
tekenen van ongemak vertonen zullen onmiddellijk worden opgeofferd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Exploratie van de rol van Monocarboxylate transporter 1 (MCT1) in het
herstel van acute beschadiging van perifere zenuwen.

Looptijd van het project

16/11/2018 - 16/11/2021

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Zenuwbeschadiging, Monocarboxylate transporter 1 (MCT1),
functioneel herstel

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

ja

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Monocarboxylate transporter 1 (MCT1) is een transporter die cruciaal is
voor de goede gezondheid van zenuwuitlopers door het aanvoeren van
voedingsstoffen zoals lactaat. Recent onderzoek heeft aangetoond dat
muizen met maar 50% van de normale hoeveelheid MCT1 niet goed
herstellen na schade aan perifere zenuwen. Het doel van dit project is
om meer inzicht te verwerven in het proces waardoor deze muizen niet
goed herstellen en of het normaliseren van de hoeveelheid MCT1 in de
aangetaste zenuw resulteert in een beter klinisch herstel. Dit zou
implicaties kunnen voor patiënten die leiden aan schade van perifere
zenuwen door het verbeteren van hun herstelproces.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te verwerven waarom
een vermindering van MCT1 resulteert in een trager herstel na schade
aan de perifere zenuwen. Dit zou implicaties kunnen voor patiënten die
leiden aan schade van perifere zenuwen aangezien we met het
verworven inzicht hun herstel zouden kunnen bespoedigen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

In alle experimenten zullen muizen gebruikt worden. Per experiment
worden controlegroepen vergeleken met behandelde experimentele
groepen. Sample size berekeningen op basis van een pilootexperiment
toonden aan dat 16 muizen per groep nodig zijn om een 30%
functionele verbetering te bekomen obv een powercalculatie. Voor de
verschillende onderdelen van het project zijn in totaal 132 muizen
nodig.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het

Het lijden van de dieren na de ingreep is beperkt, ze vertonen geen
merkbare tekenen van ongemak of pijn. De muizen zijn nog in staat zich
te voeden en wassen. De dieren worden dagelijks opgevolgd in de
weken na de operatie. Wanneer een ernstige infectie of onvoorziene
pijn toch zou leiden tot de onmogelijkheid tot voeding of beweging, zal
dit tijdig opgemerkt worden en zullen de dieren geëuthanaseerd
worden.De ernst van het project wordt als matig ingeschat.
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uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Gezien herstel dient bestudeerd te worden in een organisme is het niet
mogelijk om het afsterven van zenuwen en de regeneratie van een axon
in de myelineschede volledig in cultuurmodellen na te bootsen.
Verbetering van herstel zal in diermodellen moeten onderzocht worden
dmv functionele testen.

Enkel de strikt noodzakelijke experimenten zullen uitgevoerd worden,
met het minimaal aantal dieren per groep dat nodig is om statistische
analyze te kunnen doen. Studies zullen ook eerder in serie worden
gepland dan in parallel; dit om te voorkomen dat er teveel
experimenten worden uitgevoerd die overbodig zouden kunnen.
Muismodellen voor acute perifere zenuwbeschadiging zijn betrouwbaar
en functioneel en histologisch goed op te volgen. In andere diersoorten
zoals ratten is dit ook mogelijk, maar dat het feit dat transgene
ratmodellen veel schaarser zijn en dit essentieel is voor het onderzoek is
gekozen voor muismodellen. Anesthesie and analgesie zijn voorzien
gedurende de ingrepen. De dieren zullen in het volledige postoperatief
verloop ook nauwgezet opgevolgd worden wat betreft hun
gezondheidsstatus.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

De rol van Wnt-signalering bij initiatie en progressie van tripel negatieve
borstkanker

Looptijd van het project

5 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

CD1-muizen, Wnt-signalering, borstkanker, GSK3 inhibitie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Triple-negatieve borstkanker (TNBC) is de meest agressieve vorm van
borstkankers. De afwijkende activiteit van de Wnt / β-catenine-cascade
is aanwezig in 1 op de 2 TNBC-patiënten. Dit zou mogelijk de gunstige
reactie op de behandeling verklaren. De activering van de Wntsignaalroute correleert echter met een slecht klinisch resultaat en een
lagere overleving. Gebaseerd op deze paradox, stellen we de hypothese
dat Wnt-stimulatie de proliferatie van de tumormassa bevordert, maar
ook in een niet-proliferatieve toestand een fractie van kankerstamcellen
handhaaft (die gemakkelijk kunnen terugkeren na
chemotherapiebehandeling). In dit experiment willen we Wntsignalering stimuleren bij muizen met een geënte TNBC-tumor om de rol
van de pathway in de proliferatie- en maligniteitstatus van zijn cellen te
evalueren.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Therapieën voor de behandeling van TNBC-tumoren blijven het minst
efficiënte van de andere BC-subtypes. Het is nog steeds een open vraag
wat het moleculaire mechanisme is dat kanker stamcellen in deze
tumoren doet overleven en hun herval na behandeling kan initiëren. De
bevestiging van onze hypothese door het induceren van Wnt-signalering
bij muizen met TNBC-tumortransplantaten zal de rol van de route
benadrukken om sommige van deze kanker stamcellen in rusttoestand
te houden. Daardoor zou dit helpen bij het bevestigen van een concept
van Wnt bij het aanpakken van de tumoren met chemo / radiotherapie.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Voor dit experiment zullen we 160 CD-1 6 weken oude vrouwelijke
muizen gebruiken.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van

Vrouwelijke CD-1-muizen worden geïnjecteerd met 500.000 4T1- of
EMT6-TNBC-cellijnen in de rechterflank. Muizen worden opgeofferd na
3 weken tumorgroei, of zodra de tumor de maximaal aanvaarde grootte
van 2000 mm3 bereikt. Het doel van het experiment is om de respons
van de TNBC-tumoren op Wnt-stimulatie in CD-1-muizen te bewijzen.
Op basis van voorlopige gegevens in vitro met de cellijnen verwachten
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deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

we een verrijking van de kanker stamcel-fractie van cellen en een
blokkering van de proliferatie ervan. De verwachte negatieve effecten
houden verband met de grootte van de tumor en met de euthanasie van
het dier. Tumoren mogen niet meer dan 2000 mm3 groeien. De ernst
van het project wordt als matig ingeschat.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

In vitro resultaten met behulp van muis TNBC-cellijnen (4T1 en EMT6)
zijn al uitgevoerd en tonen veelbelovende resultaten, wijzend op een
negatief proliferatief effect van de overactivering van Wnt-signalering.
Dieren worden in deze studie gebruikt omdat het niet mogelijk is om de
micro-omgeving van de tumor na te bootsen terwijl de kwaadaardige
cellen prolifereren.

Omdat de cellen die we zullen injecteren in het experiment de 4T1- en
EMT6-cellen zijn (muizenborstkankercellijnen), hebben we in de
literatuur gekeken wat de standaarddeviatie en de geschatte
effectgrootte is voor de groei van de tumoren in onbehandelde
omstandigheden. Vervolgens werd ahv een poweranalyse de
steekproefgrootte of het minimum aantal dieren per groep berekend.
Mus musculus is het gouden standaard zoogdiermodel om een
vergelijking te maken met het menselijk model in vele biologievelden.
Muizen zijn het beste huidige zoogdiermodel om borstkanker-initiatie
en progressie te bestuderen, met een snelle tumorgroei (ongeveer 3
weken na celinjectie) en een goed systeem om de groei te volgen.
Muizen zullen op een humane manier geëuthanaseerd worden om het
verder lijden van het dier te vermijden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Drug-gemedieerde inhibitie van Lipin in een conditioneel Tor1a
muismodel

Looptijd van het project

01/12/2018 tot en met 30/11/2023

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Dystonie - genetische ziekte - mechanisme - torsinA ziekten

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Dystonie is een neurologische ziekte die tot nu toe ongeneesbaar is. Het
is de derde meest voorkomende bewegingsstoornis en naar schatting
lijden 10 000 mensen in België aan deze ziekte. Het vinden van een
efficiënte behandeling wordt sterk gehinderd doordat het mechanisme
verantwoordelijk voor deze ziekte niet gekend is. In dit project
onderzoeken we het effect van de inhibitie van een lipide enzym, Lipin,
op de ziektesymptomen. Dit enzym heeft in voorgaand onderzoek van
ons labo aangetoond dat het hyperactief is in muizenmodellen voor de
ziekte en dat het verlagen van de enzymatische activiteit gunstig is.
Verder onderzoek is nodig om vast te stellen of dit kan gebruikt worden
voor therapeutische doeleinden. Met dit project stellen wij voor om
drug-gemedieerde inhibitie van Lipin te testen in dit model.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Het belangrijkste voordeel van dit project is het vinden van nieuwe
strategieën voor het behandelen van Dystonie. Inhibitie van Lipin werd
al genetisch benaderd en leverde gunstig resultaat op. Hierdoor is het
belangrijk nu verder te testen door middel van drug inhibitie, wat als
voordeel het versnellen van therapieën met zich meebrengt.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

272 muizen. Kruisingen zorgen voor 4 genotypes. Per genotype zullen 68
dieren gebruikt worden, waarvan 34 muizen als controle groep en 34
muizen die behandeld worden met de drug.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?

De graad van lijden voor de dieren is matig. De moeders en de
nakomelingen worden behandeld met de drug. Nadien wordt de
overleving gevolgd en gebeuren gedragsstudies.
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Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Er zijn op dit moment geen in vitro alternatieven voor
dierexperimenten. Muizen met dezelfde mutatie als in de mens zijn het
beste model om Dystonie te bestuderen. Dit project bouwt verder op
resultaten verkregen vanuit celcultuur en fruitvlieg onderzoek maar de
complexe situatie van onze hersenen kan niet in een celcultuur schaal
gevormd worden.

We herhalen de werkwijze van voorgaande studies voor gelijkaardige
experimenten. Hierdoor hebben we een goed idee van hoeveel dieren
er minimaal nodig zijn om toch statistisch significante verschillen aan te
tonen.

We gebruiken muizen voor dit project omdat dit een uitgebreid
bestudeerd modelorganisme is voor neurologische ziekten, het centraal
zenuwstelsel van muizen is gelijkaardig aan dat van mensen. Ook zijn
muizen het enige modelorganisme waarin de mutatie, verantwoordelijk
voor Dystonie, aanwezig is. De dieren worden onder verdoving
gebracht tijdens experimentele procedures. Alle experimenten zijn
terminaal. Dit muizenmodel is goed bestudeerd door het labo en toont
milde ziekte-specifieke fenotypes, wat het gunstig maakt om mogelijke
drugs te testen en het verbeteren van de fenotypes te observeren.
Aan de hand van een scoresheet worden de dieren opgevolgd. Bij
ernstig lijden of stress, worden de dieren geëuthanaseerd

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Nagaan of in het laboratorium gekweekte H. meleagridis nog infectieus
is voor kalkoenen.

Looptijd van het project

03/01/2019 tot 31/12/2022

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Histomonas meleagridis, pathogeniciteit, mono-eukaryotische cultuur,
kalkoen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het voorgestelde project heeft als doel na te gaan of de in vitro
gekweekte parasiet Histomonas meleagridis nog de capaciteit heeft om
kalkoenen te infecteren en ziek te maken.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Door de geproduceerde mono-eukaryote cultuur van H. meleagridis op
pathogeniciteit te testen wordt voorkomen dat infectieproeven
uitgaande van deze cultuur voor het evalueren van vaccins of
geneesmiddelen of het bestuderen van pathogenese mislukken omwille
van een parasiet die niet meer in staat is om kalkoenen te infecteren.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

200 kalkoenen en 50 kippen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Kalkoenen ontwikkelen binnen de 10 dagen na infectie een typerend
ziektebeeld. Dit is tevens een humaan eindput waarop de kalkoenen
worden geëuthanaseerd.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Elke batch Histomonas meleagridis geproduceerd in het labo met als
doel een infectieproef te initiëren wordt slechts éénmalig getest op
pathogeniciteit. Indien niet pathogeen komt de batch niet in
aanmerking voor verdere dierproeven.

Histomonas meleagridis onderzoek maakt reeds gebruik van monoeukaryote culturen om voorspellingen te doen omtrent de
werkzaamheid van geneesmiddelen en vaccins in vitro. De ultieme test
blijft nog steeds het evalueren van deze middelen in kalkoenen. De
kippen worden enkel gebruikt om kalkoenen te leren eten en drinken;
zonder deze kippen als voorbeeld zijn kalkoenen niet instaat zelf eten en
drinken te zoeken.
Kalkoen is de beste gastheer voor H. meleagridis en tevens ook de
diersoort waarop de resultaten van vaccinatie- en
geneesmiddelenonderzoek in de preventie van H. meleagridis worden
toegepast.
Kooien worden dagelijks verrijkt met extra strooisel zodat de dieren
kunnen scharrelen. Verder worden de dieren tweemaal dagelijks
opgevolgd om afwijkend gedrag te identificeren. Indien na observatie
wordt vastgesteld dat bepaalde dieren aan de humane eindpunten
voldoen zullen ze volgens de vooropgestelde methoden humaan
worden gedood.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

De rol van non neuronale cellen in het brein en het effect van
noradrenaline op zicht.

Looptijd van het project

01/12/2018 - 30/11/2023

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Astrocytes, noradrenaline, cortex, vision, calcium imaging, patch-clamp

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Astrocyten bevinden zich in het brein en de ruggengraat in aantallen
even groot of groter dan neuronen. Ze beschikken over vele functies,
van het huishouden van de homeostase tot actieve modulatie van
neuronale circuits. Toch wordt in veel gerespecteerd onderzoek binnen
de neurowetenschap de potentiele implicaties van astrocyten op
fysiologie en ziektes genegeerd. Noradrenaline staat bekend om zijn rol
in de vlucht of vecht reactie. Deze stof komt vrij in het brein en zorgt
voor een verhoging in concentratie en reactievermogen. Meerdere
onderzoeken hebben aangetoond dat astrocyten in staat zijn te
reageren op de aanwezigheid van Noradrenaline. Recente bevindingen
van ons lab wijzen erop dat noradrenaline de reactie van astrocyten op
verschillende signalen verbetert, waaronder de reactie op zicht. Dit
project zal proberen meer informatie te winnen over ex vivo en in vivo
mechanismen in astrocyten en hun reactie op noradrenaline en of deze
reactie overgedragen kan worden naar neuronen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Astrocyten zijn minder bestudeerd dan neuronen. Toch zijn er meerdere
onderzoeken die erop wijzen dat ze een rol spelen in neuronale
aandoeningen, van genetische aandoeningen zoals downsyndroom tot
neurodegeneratieve ziektes zoals Alzheimer ’s. Daarom is er een
duidelijke behoefte aan meer fundamentele kennis over de precieze
functie en biologische mechanismen van astrocyten in het gezonde
brein. Een aantal studies hebben bewijs gevonden voor een
betrokkenheid van het noradrenerge systeem in de vroege symptomen
van neurodegeneratieve aandoeningen, wat erop duidt dat deze
neurotransmitter een duidelijke rol speelt in deze ziektes. Door het
bestuderen de normale functie van astrocyten onder de aanwezigheid
van noradrenaline, hopen wij nieuwe therapeutische doelwitten te
vinden voor vele neurologische aandoeningen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Muis: 3775
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In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De muizen zullen een operatie ondergaan waardoor wij de activiteit van
astrocyten en neuronen kunnen bestuderen terwijl het dier wordt
blootgesteld aan bewegende beelden op een LCD scherm. De operatie
zal zorgen voor matig ongerief. Het ongerief zal geminimaliseerd
worden door gepast gebruik van anesthesie en pijnstillers. Na het
afronden van de experimenten zullen de muizen op een humane manier
geëuthanaseerd worden door middel van een overdoses aan
barbituraten, de gebruikelijke manier voor het inslapen van
huisdieren.De ernst van het project wordt als matig ingeschat

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Er is geen alternatief om deze onderzoeksvraag te beantwoorden,
omdat het gaat om de complexe relatie tussen verschillende cel types
uit een zoogdierenbrein tijdens het vertonen van gedrag. Hierdoor zijn
er geen alternatieven beschikbaar voor het gebruik van een diermodel.

Door het gebruik van statistische modellen hebben we berekend
hoeveel dieren nodig zijn voor het bereiken van significante resultaten.
Ook zijn alle projecten gebaseerd op grondig literatuuronderzoek, om te
verzekeren dat er geen onnodige herhaling van experimenten plaats
vindt.
De muis is onze diersoort naar keuze. Dit dier bezit het meest
bestudeerde brein in het dierenrijk en de hoeveelheid beschikbare data
geeft ons de mogelijkheid onze experimenten te verfijnen. Om meer
kennis te vergaren over hoe een molecule, noradrenaline, niet alleen
neuronen beïnvloedt, maar ook astrocyten die zelden worden
onderzocht. De resultaten van onze studie kunnen uitleg geven over de
vele manieren waarop deze molecule het zoogdierenbrein beïnvloedt.
Het ongerief van de operatie zal geminimaliseerd worden door gepast
gebruik van anesthesie en pijnstillers.In het geval van duidelijk lijden
worden de dieren geëuthanaseerd

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Gebruik van multimodale beeldvormingstechnieken om de
antischimmelresistentie van triazol bij Aspergillus-infecties te
bestuderen: respons van de gastheer en ziekteprogressie.

Looptijd van het project

06-12-2018 tot 05-12-2023

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Aspergillus longinfectie, muismodel, beeldvorming, triazoleresistentie,
antifungale therapie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Aspergillus fumigatus, is een opportunistische omgevingsschimmel die
een breed spectrum van ziekten veroorzaakt van allergische en
chronische infecties tot acute invasieve aspergillose (IA). Therapeutische
opties om deze ziekten te behandelen zijn beperkt, met triazolantischimmelmiddelen als de aanbevolen optie. De huidige behandeling
loopt echter risico omdat triazoolresistentie is gemeld bij deze
schimmel. Resistentie-prevalentie rapporten variëren tussen 8% tot
36,3% onder gevallen van aspergillose. De klinische impact of gevolgen
van triazoolresistentie zijn nog onbekend, maar een hoog aantal
sterfgevallen (50% tot 100%) is gemeld door een klein aantal
onderzoekers. Omdat klinische studies moeilijk uitvoerbaar zijn bij
patiënten, zijn preklinische dierstudies essentieel om de mechanismen
te onderzoeken die betrokken zijn bij de ontwikkeling van resistente
infecties en de respons op (nieuwe) antischimmeltherapieën.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Het doel van deze studie is de ontwikkeling van een geschikt Aspergillusmuismodel en niet-invasieve beeldvormingsmethoden die hetzelfde dier
over langere tijd kunnen volgen, wat een grondig begrip van de
ontwikkeling van longinfectie bij co-infectie of het ontstaan van
resistente stammen mogelijk maakt. Daarnaast kan het model worden
gebruikt om de effectiviteit van huidige en nieuwe behandelingen te
controleren en om hun werkzaamheid efficiënt te testen tegen
resistente stammen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

794 Balb/c muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke

Invasieve aspergillose is een ziekte die aanvankelijk de longen aantast
en die geassocieerd kan worden met moeilijk ademhalen, meestal in het
eindstadium van de ziekte. In sommige gevallen kan de ziekte evolueren
tot een systemische infectie waarbij langdurige betrokkenheid bij
andere delen van het lichaam aanwezig zou kunnen zijn. Naarmate de
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of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

ziekte vordert, zullen ze minder bewegen, minder eten en moe worden
van de ademhaling. De verwachte mate van pijn is matig tot mogelijk
ernstig. Aan het einde van het experiment zal euthanasie op een
humane manier worden toegepast.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.
Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

In-vitro-celkweek kan nooit de complexe dynamische interacties van het
immuunsysteem en ademhalingssystemen in kaart brengen, daarom is
een in-vivomodel voor infectie vereist. Insectmodellen worden
momenteel gebruikt voor onderzoek, maar hebben beperkingen. Hun
immuunsysteem mist verschillende kritische mensachtige reacties tegen
schimmelinfecties. Bovendien lijken insecten niet op menselijke longen
waarin zich een infectie ontwikkelt, dus cruciale verschillen in het begin
van de ziekte en de progressie konden niet worden beoordeeld.
Niet-invasieve beeldvormingstechnieken laten ons toe om de
ontwikkeling van infecties bij muizen te volgen, met het voordeel dat we
hetzelfde dier over een langere tijdsperiode kunnen volgen. Door
middel van beeldvorming kunnen sleutelmomenten in de ontwikkeling
van een infectie worden bepaald, die het mogelijk maken om dieren
selectief te euthanaseren voor orgaananalyse en zo het aantal
benodigde dieren te verminderen.
Schimmelinfecties, zoals aspergillose, worden vaak bestudeerd bij
muizen, omdat de longinfectie lijkt op de ontwikkeling van de infectie bij
de mens. Deze dieren zijn gemakkelijk te hanteren en goedkoper in
vergelijking met grotere proefdieren, zoals ratten. Bovendien zijn de
meeste onderzoeksmaterialen en -technieken aangepast aan muizen in
vergelijking met andere soorten.
Om het ongemak van de dieren te minimaliseren, zullen verschillende
maatregelen worden genomen. We werken met niet-invasieve
beeldvormingsmethoden om ziekten te controleren, waardoor het
aantal proefdieren en het ongemak voor de dieren aanzienlijk worden
verminderd. Het gebruik van anesthesie zal worden verstrekt in
procedures die ongemak bij het dier kunnen veroorzaken. Een
antibioticum zal aan het drinkwater worden toegevoegd om
ongewenste infecties te voorkomen. Er zullen humane eindpunten
worden gebruikt; als de dieren tekenen van ernstige ziekte vertonen,
zullen ze worden geëuthanaseerd.
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Titel van het project

Epicraniële corticale stimulatie

Looptijd van het project

01/12/2018 – 30/ 11/ 2023

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

hersenstimulatie, neuromodulatie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Neuromodulatie kan grofweg worden onderverdeeld in 2 categorieen,
de invasieve en niet-invasieve methoden. De invasieve methode geeft
sterke neuromodulatie. Echter hierbij moet de schedel worden geopend
met onwenselijke risico’s tot gevolg. Daarentegen is er bij de nietinvasieve methode geen operatie nodig. Het kan echter enkel voor
acute stimulatie in de kliniek of onderzoeks-omgeving worden gebruikt.
Een stimulatiemethode die de voordelen van beide methodes
combineert en de nadelen beperkt tot een minimum is van groot
belang. Epicraniële corticale stimulatie (ECS) is hier een goede kandidaat
voor. De stimulatie elektrode wordt namelijk onder de huid geplaatst
waardoor sterke chronische neuromodulatie kan worden verkregen.
In dit project zullen we de veiligheid en haalbaarheid van deze methode
testen in het diermodel, konijn.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Op de lange termijn willen we dat het mogelijk is ECS implantaten te
plaatsen bij patienten als alternatief op de bestaande methoden. Een
voordeel is dat de operatie die uitgevoerd moet worden minder
risicovol is terwijl chronisch gestimuleerd kan worden.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Konijn: 65

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van

Verwachte negatieve effecten: Postoperatief herstel in experimenten 2
en 3. Daarnaast kunnen ze ongemak ondervinden van de harmaline
injectie. Graad van ernst: matig. Lot van de dieren: euthanasie middels
overdosis Dolethal.

525

deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Het doel van dit project is uit te zoeken of ECS kan worden gebruikt om
neurologische aandoeningen te behandelen. Daarbij is het van belang
de veiligheid van de methode te onderzoeken. Om een betrouwbaar
beeld te krijgen van de veiligheid is het van belang dat de test
plaatsvindt in een levend organisme.

Op basis van de beschikbare literatuur is een analyse gemaakt om te
bepalen hoeveel dieren nodig zijn.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Met de konijn is gekozen voor een diermodel waarvan de architectuur
van het brein enigzins kan worden vergeleken met die van de mens. Dit
is belangrijk omdat de distributie van stroom beinvloed kan worden
door de architectuur van het brein. Tegelijkertijd heeft de konijn een
schedel die het toestaat op een betrouwbare manier een elektrode te
implanteren. De dikte van de schedel in verhouding tot het brein lijkt
kan tot op zekere hoogte worden vergeleken met die van de mens.
Tijdens de experimenten zal waar nodig een anestheticum gebruikt
worden. Aan het einde van de implantatie operaties zullen de konijnen
plaatselijke verdoving krijgen. Daarnaast zulen ze een algehele pijnstiller
en antibioticum toegediend krijgen. De algehele gezondheid van de
konijnen zal steeds gecontroleerd worden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

526

Titel van het project

De rol van neutrofielen in het genereren van posttranslationele
modificaties in beta-cel eiwitten in NOD muizen

Looptijd van het project

29/11/2018 - 01/11/2023

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Type 1 diabetes; neutrofielen; posttranslationele modificaties; beta-cel
eiwitten;

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Type 1 diabetes (T1D) is een auto-immuun ziekte die gekarakteriseerd
wordt door een progressieve destructie van de insuline producerende
bètacellen in de pancreas. Hierdoor zijn T1D patiënten afhankelijk van
exogeen toegediende insuline voor overleving. Pro-insuline is
waarschijnlijk het primaire autoantigen, maar ook andere, bètacel
afgeleide proteïnen kunnen zich gedragen als autoantigen. We hebben
een nieuw pad van autoantigen generatie in een model van T1D, de
non-obese diabetische (NOD) muis, ontdekt, namelijk door
inflammatoire stress-geïnduceerde citrullinatie van GRP78. Citrullinatie
omvat de omzetting van een arginine in een citrulline, een proces dat
gemedieerd wordt door PAD enzymen. Er is aangetoond dat
neutrofielen PAD-enzymen produceren. Bovendien is er in T1D
patiënten, en ook in NOD muizen, een opvallende infiltratie van
neutrofielen in eilanden, maar het is momenteel onbekend in welke
mate deze infiltrerende neutrofielen bijdragen aan de generatie van
gecitrullineerde bètacel proteïnen. Ons doel is om de rol van
neutrofielen in dit proces te onderzoeken en daarmee dus hun
implicatie in T1D vast te stellen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Het doel van dit project is om de bijdrage van neutrofielen in de
ziektepathologie van type 1 diabetes te onderzoeken. Het is aangetoond
dat neutrofielen sleutelfiguren zijn in sommige auto-immuunziektes.
Aangezien neutrofielen vaak de eerste zijn om op de site van
inflammatie aan te komen, is het zelfs aangetoond dat zij een vitale rol
spelen in de initiatie van de ziektepathologie in bepaalde auto-immuun
condities. Bijgevolg zou inzicht in de betrokkenheid van neutrofielen in
type 1 diabetes nieuwe paden, geïmpliceerd in de pathofysiologie van
de ziekte, kunnen onthullen, wat mogelijks kan leiden tot nieuwe
therapeutische strategieën.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

1103 muizen
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In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Bij de meeste van onze experimenten zijn geen invasieve procedures
betrokken. Muizen worden geëuthanseerd in CO2 kamers op een
vastgezet tijdstip en organen worden verzameld voor analyse.
Bij de experimenten waar injecties van het neutrofiel-uitputtende
antilichaam betrokken zijn, zullen de injecties intra-peritoneaal en snel
zijn, waarbij er een licht effect op het dier is. Nadien zullen de muizen
geëuthanaseerd wordenop een vastgezet tijdstip.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Ons project draait rond het bestuderen van de immuun cel-infiltratie en
de complexe intercellulaire interacties in de pancreas van NOD-muizen,
wat niet adequaat gerepliceerd kan worden in in-vitro modellen. Inzake
de neutrofielen, is het belangrijk om te weten dat, hoewel er neutrofielachtig cellijnen bestaan (HL60 cellen bijvoorbeeld), deze niet de
verschillende functies van deze cellen adequaat repliceren, zoals het
proces van NETosis, waarop wij ons op focussen in dit project.
Aan de hand van een power analyse werd het aantal te onderzoeken
dieren bepaald.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De NOD muis is een veel gebruikt dierenmodel voor onderzoek op type
1 diabetes, gezien het ziekte verloop in dit model vrij gelijkaardig
verloopt als de ontwikkeling van Type 1 Diabetes bij de mens.
De beoogde experimenten veroorzaken weinig ongemak voor de dieren.
Voor de neutrofiel depletie experimenten wordt er enkel eenmalig een
kleine injectie gegeven (intra-peritoneaal). NOD-muizen ontwikkelen
diabetes, typisch na de leeftijd van 10 weken. Echter, onze
experimenten worden uitgevoerd in jongere muizen, waarvan er niet
verwacht wordt dat ze reedsdiabetes ontwikkelen. Mocht dat gebeuren,
zullen de pas-gediagnosticeerde muizen meteen geëuthanaseerd
worden op de dag na diagnose.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Een 'op maat gemaakte' prothese voor het kaakgewricht.

Looptijd van het project

April 2018 - April 2018

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Temporomandibulair gewricht, totale gewrichtsprothese, 3D printing,
kaakgewricht, kaakprothese

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Met dit experiment wordt een op maat gemaak, nieuw model
kraakprothese getest voor patiënten met ernstige
aangeboren/verworven problemen van het eigen kaakgewricht. Meer
specifiek worden volgende elementen nagegaan: - De mate van fixatie
van de prothese onder erg ruwe omstandigheden (herkauwend dier) De wijze waarop de spieren en vetweefsel reageren met de prothese
(bijv ingroei), indien deze prothese verschillende soorten van
oppervlaktebehandeling ondergaat - De mate van botingroei die
optreedt in de daarvoor voorziene ruimte van de prothese - De mate
van slijtage die bij de prothese optreedt onder intensief gebruik en de
eventuele lokale ontsteking die daarbij kan ontstaan - Of er sprake is
van vorming van een biofilm tussen de 2 delen van de prothese. Dit is
een zeer dun membraan van bacteriëen welke de duurzaamheid van de
prothese kunnen beïnvloeden.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Het grote voordeel aan deze nieuwe prothese is dat er beoogd wordt
om een ingroei te bekomen van de kauwspier die verantwoordelijk is
voor het uitvoeren van zijdelingse bewegingen met de kaak, iets wat bij
de huidige beschikbare prothesen ontbreekt. Dit zal ervoor zorgen dat
de patiënt niet enkel de mond kan openen of sluiten, maar tevens ook
zijdelingse bewegingen kan maken (onontbeerlijk voor een goede
kauwfunctie!) Daarnaast zal deze nieuwe prothese ook via een
alternatieve ingreep geplaatst worden (vgl huidige prothesen). Hierdoor
kan beschadiging van de zenuw verantwoordelijk voor het aansturen
van de aangezichtsspieren beter vermeden worden. Dit beperkt het
risico op een eventuele uitval van deze spieren aanzienlijk, met een
sneller herstel en betere functie tot gevolg. Het ultieme doel is deze
prothese beschikbaar maken voor humane patiënten na bewezen
effectiviteit, duurzaamheid en veiligheid (dankzij ondermeer dit
experiment).

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij

Voor het onderzoek zal gebruik gemaakt worden van schapen.
Statistisch onderzoek heeft aangetoond dat er minimaal 12 schapen in
de studie opgenomen dienen te worden. Finaal is er besloten 14
schapen in het onderzoek op te nemen, om eventuele onvoorziene
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benadering het aantal van deze
dieren?

omstandigheden zoals infectie of vroegtijdig overlijden van een schaap
op te kunnen vangen.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Aanvankelijk zal er, na de ingreep, sprake zijn van een matige pijnklacht
op de korte termijn, gepaard gaande met een aanvankelijke
verminderde kauwfunctie, leidende tot een verminderde
voedselopname. Verwacht wordt dat deze klachten in de loop van de
eerste 3-6 weken na de ingreep zullen verdwijnen. Adequate pijnstilling
voor de dieren wordt voorzien in deze periode.
Bij afloop van het onderzoek zullen de schapen geëuthanaseerd worden
door een dierenarts. De prothesen zullen samen met het kaaksbeen
verwijderd worden voor verder microscopisch onderzoek.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.
Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

Omdat de reactie van zowel bot als weke delen zoals spier- en
vetweefsel rondom de prothese bestudeerd moet worden, is er geen
andere keuze dan gebruik te maken van proefdieren. Daarnaast heeft
onderzoek van voorgaande prothesen ook aangetoond dat het gebruik
van theoretische modellen niet altijd betrouwbaar is om de slijtage van
de prothese te bepalen. Ook hier blijken dierenproeven het meest
betrouwbaar te zijn.

Statistische analyse heeft aangetoond dat het minimum aantal
proefdieren, om een betrouwbaar resultaat te bekomen, 12 bedraagt
wanneer er 4 verschillende oppervlakteafwerkingen op de prothese
worden toegepast. Rekening houdende met mogelijke vroegtijdige
uitval van een van de proefdieren ten gevolge bijv. infectie, werden 2
bijkomende proefdieren bijkomend in de studie opgenomen.

Dieren zoals muizen, ratten, konijnen en varkens komen niet in
aanmerking voor deze studie ten gevolge een te groot verschil in hun
kauwstelsel. Paarden kunnen een mogelijk alternatief bieden, doch zijn
om praktische redenen minder interessant (kost voor housing,
infectierisico, chirurgische benodigdheden,...) Ook geiten kunnen een
alternatief bieden, maar gezien deze een lagere kauwfrequentie hebben
dan schapen, zou dit de duurtijd van het onderzoek verlengen.
In geval van onwelzijn of ziekte van de proefdieren zal er steeds beroep
gedaan worden op een dierenarts. In samenspraak met de
onderzoeksgroep kan besloten worden het onderzoek vroegtijdig stop
te zetten of het proefdier eventueel te laten euthanaseren. Tevens zal in
geval van pijn ook steeds voldoende pijnmedicatie toegediend worden.
Daarnaast is er ook voorafgaand onderzoek op kadavers uitgevoerd ter
optimalisatie van de ingreep, opdat deze het minst ingrijpend is voor de
proefdieren.
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Titel van het project

Het schaap als model voor een niet-helende botbreuk bij de mens en
voor het testen van nieuwe behandelingsmogelijkheden voor deze
botdefecten.

Looptijd van het project

Januari 2018 tot en met december 2021

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

grote botdefecten - niet-helende botdefecten - combinatieproducten
voor botherstel -

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

De doelstellingen van deze studie zijn de volgende: 1) het testen van
nieuwe behandelingen met gebruik van eigen lichaamscellen om
botherstel mogelijk te maken waar andere behandelingen falen of niet
voldoende zijn om grote botdefecten te overbruggen, 2) deze nieuwe
producten upscalen (groter maken) zodat zij kunnen toegepast worden
in de mens en vandaar het gebruik van het schaap, 3) het
combinatieproduct dat het beste bot vormt, wordt uitgetest in het
schapenmodel omdat daar de grootte van het defect vergelijkbaar is
wat wij in de mens moeten overbruggen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Wij onderzoeken een combinatieprodukt dat in een groter diermodel
wordt uitgetest om dan in een rechte lijn naar een klinische studie te
gaan waar wij mensen willen behandelen met grote defecten (> 4 cm)
omdat deze letsels niet meer spontaan helen en de hoeveelheid bot
komende van de patiënt (autoloog bot meestal van de heup) zelf niet
meer voldoende is om dit grote defect op te vullen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Wij gebruiken schapen als model en zullen een aantal
combinatieproducten uittesten (een viertal die in een onderzoeksfase
zitten in het laboratorium) en dus zal het gaan om 4 groepen van 8
dieren.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

Deze dieren zullen na de chirurgische interventies telkens postoperatief
een 5tal dagen pijn ervaren. De graad van pijn zal van matig tot ernstig
zijn. Er gebeurt een adequate opvolging door een dierenarts/goed
getrainde dierverzorgers die teken van pijn of lijden direct herkennen.
Bovendien wordt er gezorgd voor een toediening van pijnstillers tijdens
deze dagen en goede postoperatieve zorg waarbij de dieren elke dag
opgevolgd worden.
De dieren zullen op het einde van het experiment opgeofferd worden
maar indien het botdefect hersteld is en de dieren terug kunnen lopen

531

woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

op deze herstelde achterpoot, kunnen de dieren ook voor adoptie
worden aangeboden.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Deze combinatieproducten worden eerst uitgebreid in het laboratorium
getest maar de botvormende capaciteit van deze producten, tot
dimensies nodig in een defect >3 cm, kan echter niet in een schaaltje
worden doorgevoerd. Daarom hebben wij een diermodel nodig waarbij
wij de ingroei van het combinatieproduct in de natuurlijke botomgeving
kunnen opvolgen om te evalueren dat het product in staat is een defect
van > 3 cm te overbruggen en volledig op te vullen met nieuw bot.

Zoals hierboven werd vermeld, zullen alle nieuwe producten eerst
uitgebreid in het lab worden getest in schaaltjes en daarna wordt
onderzocht of botvorming wordt bekomen in een muismodel. Daarna
wordt er onderzocht of het uitvergroten van het product naar
mensenmaat mogelijk is. Indien dat kan verwezelijkt worden, dan pas
wordt het schapenmodel gebruikt.

Het schapenmodel wordt in de orthopedie gebruikt vanwege de
overeenkomsten die het bot en meer bepaald het scheenbeen vertoont
met de mens en wegens het feit dat de belasting bij lopen van het
scheenbeen reeds uitgebreid werd beschreven in de literatuur in
vergelijking met de mens.
Elke chirugische interventie wordt volledig uitgevoerd volgens de
normen gehanteerd bij de mens en elke ingreep is een exacte kopie van
een operatie in een mens. Elk dier wordt opgevolgd door ervaren
dierenartsen en dierverzorgers en bij het minste teken van pijn,
ongemak of verminderd welzijn worden er acties ondernomen en
behandelingen opgestart. Bovendien wordt na elke chirurgische
interventie voldoende pijnstilling/antibiotica toegediend om pijn bij het
dier tot een minimum te herleiden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Ontwikkeling en onderzoek van een oogdefect bij een konijnenmodel en
mogelijke therapie

Looptijd van het project
Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

maculadegeneratie, oogziekte, celtransplantatie, celdragers

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Deze studie is gericht op het gebruik van konijnen om een oogziekte bij
de mens te onderzoeken die tot blindheid kan leiden. Daarbij wordt
precies deze speciale oorzakelijke cellaag onderzocht die door kapot te
gaan deze ziekte doet ontstaan. De huidige onderzoeken proberen door
vervanging van deze kapotte cellen soelaas te brengen maar kunnen tot
nu toe niet de perfecte nieuwe cellaag tot stand brengen als in de
oorspronkelijke toestand. Met de ontwikkeling van nieuwe
celvervangingsmethoden proberen we in de toekomst een betere
therapie te bieden voor deze oogaandoening..

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Tot nu toe lopen meer dan 30 miljoen mensen het risico blind te worden
door maculaire degeneratie. Daarom is het ons doel om nieuwe
chirurgische technieken en celtherapieën te ontwikkelen om deze ziekte
te genezen en zo de veroorzaakte blindheid te voorkomen. Indien de
therapie bij de konijnen een succes blijkt kan deze behandeling snel en
gemakkelijk gekopieerd worden naar patiënten.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

22 konijnen, ras: Hollander (Dutch belted)

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De operatie duurt ongeveer 45-90 minuten onder algemene anesthesie
en met adequate pijnstilling tijdens en na de operatie. Oogoperaties zijn
in de regel pijnloos indien er geen complicaties optreden. Door de
ontwikkeling van het konijnenmodel wordt een deel van het oog
beschadigd hetgeen tot een beperkt zonaal gezichtsverlies kan leiden. In
een uitzonderlijk geval kan algeheel gezichtsverlies optreden, of kan een
oogontsteking ontstaan die een voortijdige euthanasie noodzaakt.
Lot: euthanasie
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het menselijk oog is erg complex, dus deze experimenten kunnen niet
worden gereproduceerd in een petrischaal of met een computermodel.
Omdat het exacte mechanisme van de ziekte nog niet volledig gekend
zijn, moet deze ziekte eerst worden onderzocht bij het dier en
vervolgens ook geprobeerd worden deze bij het dier te behandelen.

We hebben een statistische berekening uitgevoerd om het minimale
aantal benodigde dieren te kennen voor ons experiment dat toch een
conclusie mogelijk maakt. Wanneer er te weinig dieren worden
meegenomen kan succes of falen aan toeval te wijten zijn.

Konijnen worden standaard in veel experimenten gebruikt en hun ogen
komen overeen qua structuur en functioneren met de mens. Aldus
kunnen deze resultaten beter worden overgedragen op mensen dan
met andere dieren. Wij werken al sinds 2002 met konijnen en hebben al
veel ervaring opgedaan, vooral met de operatieprocedure die we aldus
geoptimaliseerd hebben.
De dieren staan te allen tijde onder medisch toezicht en worden alleen
behandeld onder algemene anesthesie. Na de operatie worden de
dieren elke dag verzorgd en bekeken en krijgen ze pijnstillers indien
noodzakelijk. De ogen worden ook op regelmatige tijdstippen
onderzocht (aanvankelijk zelfs wekelijks).

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Onderzoek naar microbiële therapiën om het microbioom te
beschermen bij bestraling.

Looptijd van het project

4j (2018-2022)

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

microbioom, dysbiose, radiotherapie, diarree, Arthrospira, Lactobacillus
rhamnosus GG, C57BL/6J

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

De doelstelling van dit project omvat het beschrijven van de effecten
van blootstelling aan ioniserende straling op het gezond darmweefsel en
het microbioom. Daarenboven onderzoeken we of Arthrospira sp. en
Lactobacillus rhamnosus een beschermend effect hebben in deze
setting.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Arthrospira sp. wordt al voor zeer lange tijd genuttigd als
voedingssupplement omwille van zijn zeer hoge voedingswaarden; rijk
aan proteïnen, vitaminen en antioxidanten. Een radioprotectieve
eigenschap naar de mens toe toevoegen aan zijn andere kwaliteiten kan
zijn inname doen verhogen, naast bestraalde patiënten te beschermen
en een verhoogde levensstandaard te bieden.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Een aantal van 342 C57BL/6J mannelijke muizen van 8 weken oud zullen
gebruikt worden.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De blootstelling aan pelvische bestraling aan hoge dosissen tot 12 Gy
veroorzaakt neveneffecten van inflammatie, dysbiose en diarree,
dewelke resulteren in een gemiddelde pijn gedurende maximum 7
aaneensluitende dagen.
euthanasie door middel van cervicale dislocatie

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Intestinale organoïden zijn een ex vivo model van het intestinaal
epitheel waarin verscheidene relevante physiologische eigenschappen
van het in vivo weefsel tot expressie komen. Hierdoor zijn epitheel
interactie studies mogelijk. Bovendien kan deze setting ook
gecombineerd worden met levende bacteriën. Desondanks kent deze
technieken enkele limitaties zoals de afwezigheid van het complex
microbioom, het immuunsysteem en de micro-omgeving. Deze
limitaties maken het gepland onderzoek waarin interacties tussen
microbiota en het gastrointestinaal systeem worden onderzocht, niet
mogelijk.

Gezien het experimentele karakter van het onderzoek beperken we ons
tot het minimum van dieren om alsnog een statistische significantie te
bekomen bij kleine effecten die gevonden worden tijdens het
onderzoek. Dit minimum definiëren wij als zijnde 7 dieren per
onderzoeksgroep. Bovendien voorzien we een groot aantal dieren voor
het optimaliseren van de technieken alvorens te starten met de
hoofdzaak van ons onderzoek, waardoor tevens minder muizen in deze
gehele experimentele setting nodig zijn. Een aantal technieken zijn
reeds werkende, waarvoor geen extra muizen nodig zijn.

Het C57BL/6 muismodel is een inteelt soort dat het meest aangewezen
model is om maatregelen tegen stralingsschade te ontwikkelen, zo zegt
ook Williams et al. (2010).
Dieren worden na bestraling dagelijks gecontroleerd op het vlak van
algemeen welzijn, voedingsinname en lichaamsgewicht. Wanneer, na
bestraling, een dier ziek wordt, zal het dier opgeofferd worden.
Eindpunten die in rekening genomen worden zijn onder meer significant
gewichtsverlies en gereduceerde voedselinname.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

in vivo evaluatie van een nieuwe oxygenator in een chronisch schaap
model

Looptijd van het project

maart 2018 - juni 2018

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

oxygenator, extracorporele circulatie, ECMO, chronisch

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Nieuwe ontwikkelingen in oxygenatortechnologie resulteerden in een
hernieuwde belangstelling voor verlengde extracorporele
levensondersteuning bij volwassen patiënten met acuut respiratoir
falen, zoals aangetoond tijdens de 2009 H1N1-pandemie. In
tegenstelling tot eerdere ervaringen met volwassen extracorporele
levensondersteuning (ECLS), toonde een gerandomiseerde
gecontroleerde studie voor de evaluatie van de moderne extracorporale
membraanoxygenatie (ECMO) aan dat een ECMO-gebaseerd
managementprotocol de overleving zonder ernstige invaliditeit
significant verbetert in vergelijking met conventionele mechanische
ventilatie. De absolute risicoreductie voor de primaire uitkomst
(overlijden of ernstige invaliditeit) was 16%. De resultaten van deze
studie bieden evidence-based 'munitie' voor ECMO als een therapie
voor patiënten met huidige of progressieve acute longbeschadiging of
acute respiratory distress syndrome.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Door patiënten met acuut respiratoir falen langdurig te ondersteunen
met ECMO, verminderd het risico op ernstige complicaties zoals
bijvoorbeeld baro-trauma. Als met de techniek uit het huidige
onderzoek de gasuitwisseling efficienter kan plaatsvinden met minimale
of geen bloedactivatie, zal in een klinische studie in patiënten moeten
blijken of het effect hiervan op langere termijn de gewenste voordelen
oplevert.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

In dit project zullen 3 (2 + 1 reserve) jong volwassen schapen gebruikt
worden.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke

"De dieren worden onder anesthesie gecannuleerd, waarna het ECLS
wordt aangesloten. De dieren zullen vervolgens 7 dagen opgevolgd
worden in een metabole kooi met beperkte mogelijkheid tot beweging.
De dieren kunnen staan of liggen en enkele passen voor- of
achterwaarts bewegen. Dit is nodig om te voorkomen dat de dieren het
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of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

extracorporeale circuit lostrekken of beschadigen, waardoor ze zouden
kunnen doodbloeden. Om dit te voorkomen wordt het circuit goed
gefixeerd en is er 24/7 monitoring.
Na 7 dagen opvolging of indien er een humaan eindpunt wordt bereikt,
worden de dieren geeuthanaseerd zodat de ECMO ontkoppeld kan
worden voor verder onderzoek van de oxygenator.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.
Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

Tijdens de ontwikkeling van het nieuwe toestel zijn er reeds
verschillende bench testen uitgevoerd. Om de performantie en
veiligheid van de nieuwe oxygenator te testen onder dezelfde condities
als waarin het klinisch gebruikt zal worden (vb
gasuitwisselingssnelheden, druk, volume) is het schaapmodel
noodzakelijk. Dit model wordt gebruikt om de complexe interactie met
verschillende biologische systemen (vb hart, respiratoir, stolling,
immuunsysteem, andere organen) te bestuderen.
In dit project zullen slechts (maximaal) 3 dieren gebruikt worden omdat
dit voldoende is om vroege in vivo ervaringen en resultaten te
verzamelen over de werking van de nieuwe oxygenator.

Het schaap werd gekozen als model omdat het op grote schaal is
gebruikt als een testmodel voor ECLS in de literatuur. Schapen hebben
relatieve gelijkenissen met mensen en zijn een standaardmodel voor het
testen van extracorporale circulatiehulpmiddelen, vanwege de
anatomische (grootte vaten) en fysiologische opbouw van deze dieren.
Het ECLS-apparaat kan daarom worden gebruikt onder dezelfde
omstandigheden (bijvoorbeeld gaswisselkoersen) als waarin ze klinisch
worden gebruikt.
De chirurgische procedure wordt uitgevoerd onder volledige anesthesie
inclusief pijnbestrijding. Na het aansluiten van het ECLS systeem wordt
maximale pijnbestrijding en infectiepreventie medicamenteus
gewaarborgd en kunnen de proefdieren vrij eten en drinken in een
metabole kooi, waarin ze voor- en achteruit kunnen bewegen. Ook
kunnen ze vrij gaan staan en liggen wanneer ze dit wensen. Er is visueel
contact tussen de schapen.
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Titel van het project

Een nieuw antistollingsmiddel voor mechanische kleppen.

Looptijd van het project

4 maanden

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

hartklep, mechanisch, bloedstolling, thrombose

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Mechanische kleppen zullen in de longslagader geplaatst worden. Deze
positie zal zonder medicatie normaal gezien snel aanleiding geven tot
bloedklontervorming op en rond de hartklep. We zullen een nieuw
(per)oraal, antibloedstollingsmiddel (apixaban) toedienen, en
onderzoeken of we op deze manier de klep gedurende 10 weken vrij
kunnen houden van klontervorming.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Mechanische hartkleppen worden (deels ten onrechte) steeds minder
frequent gebruikt aangezien patienten verplicht zijn om levenslange
bloedverdunnende medicatie te nemen (type warfarine). Warfarine en
afgeleide producten zijn omslachtig en kunnen tot complicaties leiden.
Indien de nieuwe antibloedstollingsmedicijnen (zoals apixaban) erin
slagen om een mechanische klep in pulmonaalpositie klontervrij te
houden, dan zal dit mee de weg openen voor een klinische studie bij
patienten.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Varkens, 8 dieren.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Initiële operatie: eerste dagen pijn aan de ribbenkast ter hoogte van de
snijwonde, hetgeen zo adequaat mogelijk wordt verminderd met
pijnstillende medicatie. Onvoorziene omstandigheden zoals een slecht
geplaatste of geïnfecteerde klep worden door nauwkeurige dagelijkse
individuele monitoring geëvalueerd, en bij dit onvoorzien lijden wordt
de proef voor dat dier direct stopgezet door euthanasie.
Opoffering en autopsie.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

We hebben de unieke combinatie nodig van: functionerende
mechanische hartklep, bloedcirculatie en een actief (levend)
stollingssysteem. Deze combinatie is enkel mogelijk in een levend dier.

Dit is een piloot-studie bij 18 dieren.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Varkenshart heeft een anatomie die toelaat dat klinisch gebruikte
hartkleppen geplaatst kunnen worden. Er is al aangetoond dat het
antistollingsmiddel in kwestie (apixaban) aan varkens kan toegediend
worden en effectief is als antiklontermiddel.
Adequate pijnstilling in de postoperatieve fase. Nauwkeurige dagelijkse
opvolging van het dierenwelzijn door geoefende dierenverzorgers onder
toezicht van een dierenartsenteam. Wekelijkse gezondsmonitoring door
de dierenarts zelf. Na een eerste week individuele huisvesting -voor
nauwkeurige gezondheidsopvolging- zullen de dieren voor hun sociaal
contact in groep gezet worden

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Chronische in vivo study voor toelating van een nieuw ECMO systeem

Looptijd van het project

maart 2018 - december 2018

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

oxygenator, extracorporele circulatie, ECMO, chronisch,
longondersteuning

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

De nieuwe ECMO (Extra Corporeal Membrane Oxygenation) machine zal
de hartlong-functie van patiënten met een ziekte van de luchtwegen
en/of hartproblemen ondersteunen via een buitenlichamelijke
bloedgasuitwisseling. Via een katheter wordt bloed van de patiënt
gebracht door het ECMO-apparaat en teruggevoerd naar de patiënt. De
doelstellingen van het project zijn het aantonen van de werking, de
doeltreffendheid en het gebruiksgemak in een realistische omgeving.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Huidige ECMO therapien zijn duur, log en moeilijk in gebruik. Het
nieuwe apparaat kan deze behandeling sneller, effectiever en met meer
comfort voor de patient aanbieden. Ook zullen ECMO-behandeling
hierdoor meer toepassingen kennen wat patiëntenlevens kan redden.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

In dit project zullen 10 (6 + 4 reserve) jong volwassen schapen gebruikt
worden.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

"De dieren worden onder anesthesie gecannuleerd, waarna de ECMO
wordt aangesloten. De dieren zullen vervolgens 7 dagen opgevolgd
worden in een metabole kooi met beperkte mogelijkheid tot beweging.
De dieren kunnen staan of liggen en enkele passen voor- of
achterwaarts bewegen. Dit is nodig om te voorkomen dat de dieren het
extracorporeale circuit lostrekken of beschadigen, waardoor ze zouden
kunnen doodbloeden. Om dit te voorkomen wordt het circuit goed
gefixeerd en is er 24/7 monitoring.
Na 7 dagen opvolging of indien er een humaan eindpunt wordt bereikt,
worden de dieren geeuthanaseerd zodat de ECMO ontkoppeld kan
worden voor verder onderzoek van de oxygenator.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.
Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

Tijdens de ontwikkeling van het nieuwe toestel zijn er reeds
verschillende bench testen uitgevoerd. Om de performantie en
veiligheid van de nieuwe oxygenator te testen onder dezelfde condities
als waarin het klinisch gebruikt zal worden (vb
gasuitwisselingssnelheden, druk, volume) is het schaapmodel
noodzakelijk. Dit model wordt gebruikt om de complexe interactie met
verschillende biologische systemen (vb hart, respiratoir, stolling,
immuunsysteem, andere organen) te bestuderen.

In dit project zullen slechts (maximaal) 3 dieren gebruikt worden omdat
dit voldoende is om vroege in vivo ervaringen en resultaten te
verzamelen over de werking van de nieuwe oxygenator en de impact op
het schaap.

Het schaap werd gekozen als model omdat het op grote schaal is
gebruikt als een testmodel voor ECMO in de literatuur. Schapen hebben
relatieve gelijkenissen met mensen en zijn een standaardmodel voor het
testen van extracorporale circulatiehulpmiddelen, vanwege de
anatomische (grootte vaten) en fysiologische opbouw van deze dieren.
Het ECMO-apparaat kan daarom worden gebruikt onder dezelfde
omstandigheden (bijvoorbeeld gaswisselkoersen) als waarin ze klinisch
worden gebruikt.
De chirurgische procedure wordt uitgevoerd onder volledige anesthesie
inclusief pijnbestrijding. Na het aansluiten van het ECMO systeem wordt
maximale pijnbestrijding en infectiepreventie medicamenteus
gewaarborgd en kunnen de proefdieren vrij eten en drinken in een
metabole kooi, waarin ze voor- en achteruit kunnen bewegen. Ook
kunnen ze vrij gaan staan en liggen wanneer ze dit wensen. Er is visueel
contact tussen de schapen.
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Titel van het project

Evaluatie van een bioafbreekbare hartklep

Looptijd van het project

april 2018- December 2020

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Bioafbreekbaar, hartklep, polymeer, mitraalklep

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

De doelstelling van het project is het testen van een mitraalklep
waarvan de vliezen van bioafbreekbaar materiaal zijn gemaakt, in een
relevant diermodel.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Tijdens deze studie zal er gekeken worden naar de functionaliteit van
deze hartkleppen. De hartklepvliezen zullen door het lichaam bekleed
worden met lichaamseigen weefsel. Na verloop van tijd zijn de vliezen
een geheel lichaamseigen hartklepvlies. Dit maakt de kans op afstoting
erg klein, en draagt bij aan de duurzaamheid door bijvoorbeeld
verminderd risico op complicaties zoals verkalking. Het voordeel van
bioafbreekbare hartkleppen ten opzichte van de hedendaags
beschikbare hartkleppen is een vermindering van het aantal
behandelingen (operaties voor vervangen van een hartklep), vanwege
de duurzaamheid van de nieuwe hartklep. Dit zal ook de kosten voor de
gezondheidszorg verminderen

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

80 volwassen schapen, waarvan er 15 als back-up dienen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

Als gevolg van de operatie zullen de dieren pijn aan de wond hebben,
echter zal deze onderdrukt worden met behulp van pijnstillers.
Tijdens het verloop van de studie zullen er echos gemaakt worden om
de functionaliteit van de hartklep te monitoren.
De verwachte graad van ernst is: ernstig, gezien falen van de hartklep
tot de dood kan leiden. De dieren worden zeer nauwlettend opgevolgd,
om vroege signalen van falen op te sporen.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De dieren zullen gedood worden aan het einde van het onderzoek,
omdat de hartklep uit het hart gehaald dient te worden voor verder
onderzoek.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.
Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

Voor deze studie is het noodzakelijk om dieren te gebruiken, aangezien
de functionaliteit van de afbreekbare hartklep alleen getest kan worden
in een omgeving met bloed met daarin allelei complexe componenten
zoals levende cellen welke zowel het weefsel aanmaken als de hartklep
afbreken.

Voorafgaan aan deze studie zijn er de noodzakelijke testen in een
laboratorium uitgevoerd op de afbreekbare hartkleppen. Hierbij is
onder andere getest welke materialen het beste gebruikt kunnen
worden en hoe snel de gebruikte materialen afbreken. Ook is er data
beschikbaar van eerdere dierenstudies waarin uitgebreid is getest of de
hartklep geschikt is voor dit soort operaties en hoe er praktisch het
beste mee gewerkt kan worden.

De keuze voor het schapenmodel is gemaakt omdat dit een veelgebruikt
model is voor de evaluatie van veiligheid en functionaliteit van
producten zoals hartkleppen. Schapen zijn hier erg geschikt voor omdat
de anatomie erg lijkt op die van mensen. De grootte van de hartklep die
hier geplaatst kan worden heeft dezelfde maat als die in een patiënt
gebruikt zal worden.
De operatie zal steriel worden uitgevoerd, wat het risico op infecties zal
verlagen. Na de operatie zullen de dieren intensief in de gaten worden
gehouden, vergelijkbaar met een hartklep operatie. Pijn- en
infectiebestrijding wordt gegeven tijdens de eerste dagen na de
operatie. Hierna zijn er geen negatieve gevolgen voor de dieren meer te
verwachten. Direct na de operatie zullen de dieren alleen gehuisvest
worden om ze zo goed mogelijk te kunnen verzorgen. Zodra ze
voldoende opgeknapt zijn (binnen enkele dagen) zullen ze weer
gehuisvest worden in groepen.
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Titel van het project

Training en opleiding van biotechnisch en wetenschappelijk personeel in
handelingen bij proefdieren

Looptijd van het project

5 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Training, opleiding

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

Neen

Translationeel of toegepast onderzoek

Neen

Reglementaire testen en routineproductie

Neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

Neen

Behoud van soorten

Neen

Hoger onderwijs of opleiding

ja

Forensisch onderzoek

Neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

Neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het doel is om laboratoriummedewerkers de noodzakelijke expertise
van veelgebruikte technieken bij te brengen dan wel het onderhouden
hiervan in de muis. De veelgebruikte technieken zijn o.a. verschillende
manieren van doseren, bloed afnemen, euthanaseren. Ook zullen een
aantal technieken bij verdoofde dieren getraind worden, dat kan gaan
om bijvoorbeeld een vasectomie, ingewikkeldere manier van bloed
afnemen, omdat daar op dat moment een noodzaak voor is.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Allen die dierexperimentele werkzaamheden verrichten, zullen naast
hun bevoegdheid ook hun bekwaamheid moeten kunnen aantonen.
Dientengevolge worden de dierexperimenten verfijnd en met zo min
mogelijk ongerief uitgevoerd. De studieresultaten zijn hierdoor
bovendien meer gestandaardiseerd en beter reproduceerbaar.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

914 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Het welzijn van de dieren wordt aangetast omdat een onervaren
medewerker het dier hanteert. Het dier kan hierdoor meer gestressed
raken dan bij een ervaren medewerker. Ev. toedienings- of
afnametechnieken zal bij een onervaren medewerker langer duren en
daarmee het welzijn langer aantasten. Elke techniek-inoefening wordt
ter plaatse gesuperviseerd door een deskundige medewerker zodat
deze ogenblikkelijk kan ingrijpen indien de techniek niet correct
uitgevoerd wordt. De technieken zijn ofwel 'mild' ofwel 'non-recovery''.
Dood in de proef of hergebruik indien enkel milde technieken (zoals
bloedafnames zonder anesthesie) werden getraind

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Proefdiervrije alternatieven: beeld- of filmmateriaal en de plastic labrat
zullen worden gebruikt bij de uitleg van de anatomie van het dier.
Hechten zal bv. eerst op een fietsband geleerd worden. Voor het trainen
op een dier door een medewerker bestaat geen ander alternatief.

Er worden alleen dieren gebruikt in het kader van een opleiding of een
training van een medewerker waarbij het noodzakelijk is dat hij/zij de
technieken traint, in het kader een beroepsstudie of een studie met
dieren die voor derden uitgevoerd kan worden. Voor de training worden
zoveel mogelijk dieren ingezet die elders niet gebruikt kunnen worden
(bv. verkeerde leeftijd, verkeerde genotype).

Binnen dit project is er geen ander model denkbaar dat verfijnder zou
kunnen zijn. Het hanteren van en het trainen met dieren is een
essentieel onderdeel van de opleiding en het onderhouden van de
bekwaamheid van een reeds opgeleid persoon. Het is de wettelijke eis
dat medewerkers kunnen aantonen dat ze bekwaam zijn. Het trainen
van ingewikkelde ingrepen zal onder narcose gebeuren en in de meeste
gevallen zonder dat de dieren hieruit ontwaken, dit om onnodig
ongerief te voorkomen.
Het dier krijgt altijd twee dagen rust tussen in te oefenen technieken. Al
deze technieken worden gesuperviseerd door een deskundig labomedewerker. Wanneer naar ons inzicht het dier meer dan onnodig
ongerief ervaart, wordt het dier geëuthanaseerd, met inachtneming van
de humane eindpunten.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Fokprotocol voor muizen en hun
gedrag/uiterlijk/fysiologie/erfelijkheidsfactoren.

Looptijd van het project

5 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Fokken, genetische modificatie, muismodellen, bloedafnames,
genotypering, phenotypering

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

ja

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het doel is om muizenlijnen met specifieke genetische aanpassingen
goed te kunnen opvolgen, hun specifieke eigenschappen te kennen en
een correct fokprogramma aan te houden. De aanvraag beschrijft meer
specifiek: 1) tijdelijke rechtvaardiging voor aanhouden van een
muizenlijn met onverwacht constitutioneel ongerief als
overgangsmaatregel, 2) het bepalen van genetische veruiterlijking
middels bloedwaarden, 3) het verifiëren van genetische achtergrond
mits oorknip/teenknip alsook 4) het bepalen van genetische
veruiterlijking middels postmortale orgaaninspectie.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De muizenlijnen worden gebruikt in vele verschillende instellingen die
onderzoek doen naar kanker, hart- en vaatziekten, maar bijvoorbeeld
ook dementie. Het is daarbij van groot belang de juiste muizenlijn voor
het juiste onderzoek te selecteren en gebruiken, dit kan alleen als je een
goed inzicht hebt in de genetische achtergrond en uiteindelijk
veruiterlijkte kenmerken van elke muizenlijn. Zo wordt irrelevant
onderzoek en proefdiergebruik vermeden (vb. gebruik verkeerde
muizenlijn) en/of worden snellere en betere onderzoeksresultaten
geboekt (vb. ideale muizenlijn kan gevonden worden met ideale
specificaties voor type onderzoek)

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

860 muizen per jaar. (172 dieren doelstelling 1 en idem voor doelstelling
2, 86 muizen voor doelstelling 3 en 430 dieren voor doelstelling 4)

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

De negatieve effecten voor de dieren zijn maximal mild, er wordt een
bloedstaal genomen of een tweede oorknip genomen.
Gebruik als fokdieren en/of uitsluiting voor fok met in beide gevallen
uiteindelijk euthanasie.Voor postmortale orgaaninspectie is het directe
opoffering.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De muizenlijnen zijn specifiek gefokt om preklinisch onderzoek te doen
naar bepaalde ziekten waarbij een gelijkaardige afwijking gezien wordt.
Veelal is er vooraf zeer veel informatie bekend door middel van
alternatieve methoden ( in vitro en in silico data) en wordt er een punt
bereikt waarbij onderzoek op een levend diermodel aangewezen is om
extra wetenschappelijke informatie te bekomen. Voor ieder uiteindelijk
proefdiergebruik in een experiment zal een aparte ethisch committeeaanvraag worden ingediend

Het minimum wordt bereikt doordat InnoSer een fokcoordinator heeft
die de fok begeleidt en zorg draagt dat er steeds juiste hoeveelheden
dieren zijn (niet teveel en niet te weinig). Daarnaast wordt een beperkt
(1-5%) aantal dieren onderzocht om de uiteindelijke kenmerken van
deze aangepaste muizenlijn te kennen (selectie van nieuwe fokdieren of
experimentele dieren)

Muizen zijn genetisch al helemaal gekend, waardoor specifieke
genetische aanpassingen kunnen worden ingefokt. Bovendien
garanderen muizen een snelle kweek (korte dracht/opgroeiperiode) en
zijn ze qua genetisch profiel niet zo sterk verschillend van de mens. Qua
verfijning geven de methoden slechts gering ongerief; bloed afnemen en
een oorknip geven mild ongemak, verfijnder dan op deze manier of
terminaal phenotyperen (veruiterlijkte kenmerken analyseren) is o.i.
niet mogelijk.
In het algemeen worden dieren sociaal gehuisvest. Ze krijgen regelmatig
schone kooien. Er is kooiverrijking en de licht- en luchthuishouding is
aangepast aan de noden van de diersoort. In het kader van de
experimenten wordt geen pijn meer dan mild verwacht.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Ophelderen van de nietkanker effecten van ruimtevaart: hoe wijzigt het
brein en het afweersysteem bij astronauten?

Looptijd van het project

01/05/2018 - 01/02/2023

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Ionizerende straling, microzwaartekracht, psychologische stress,
immunsysteem, hersenen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Tijdens ruimtevaartmissies wordt het lichaam van astronauten enorm
beïnvloedt door ruimtestressoren (ioniserende straling,
microzwaartekracht en psychologische stress). Deze stressoren hebben
een nadelig effect op het menselijk lichaam en geven aanleiding tot
diverse ziekteverschijnselen. Doel van dit project is nagaan wat de
onderliggende moleculaire mechanismen zijn van immuunstoornissen
en herseneffecten van gesimuleerde ruimtestressoren in de muis.
Hierbij zal worden gebruik gemaakt worden van stress hormoon
injecties, bestralingen en hind limb unloading. Het laatste omvat het
ophangen van de muis aan een systeem waardoor de achterpoten niet
meer kunnen belast worden, waardoor de effecten van
microzwaartekracht kan gesimuleerd worden.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit onderzoek zal onze kennis vergroten over de effecten van de ruimte
op zowel het centraal zenuw stelsel als het immuunsysteem. Daarnaast
zal het ons helpen de gezondheidsrisico's voor astronauten tijdens
langdurige ruimtevluchten beter in te schatten en de ontwikkeling van
veilige en effectieve tegenmaatregelen te bevorderen. Daarnaast komt
dit onderzoek ook ten goede bij ouderdom gerelateerde ziekten
(bijvoorbeeld Alzheimer) door de kennis van de processen van
neuroplasticiteit en hersenveroudering te vergroten.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Muizen, 2300

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?

Er wordt milde psychologische stress verwacht bij de dieren. Tijdens
hindlimb unloading voelen de muizen geen pijn, maar enkel een lichte
beperking van hun bewegingsvrijheid. Het ophangsysteem wordt
pijnloos aangebracht. Studie gaat gepaard met eetbeperking en
individuele huisvesting van mannelijke dieren.
Lot: Euthanasie
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Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Ons project bouwt verder op voorgaand onderzoek op bloedstalen en
hersencellen waar het effect van de opgelijste ruimtestressoren werden
getest. Om deze bevindingen echter te vertalen naar de menselijke
situatie is er nood aan complexere modellen zoals de muis. Daarnaast
wordt er ook gebruik gemaakt van testen op orgaanniveau die niet
kunnen uitgevoerd worden op weefsel of cellen (denk hier o.a. aan
gedragstesten).

Tijdens de optimalisatiefase van ons project zullen we gebruik maken
van de verkregen resultaten om het aantal absoluut noodzakelijk aantal
muizen te berekenen. Voorafgaand aan deze analyses schatten we het
aantal benodigde muizen op 620: 320 muizen voor het opzetten van een
studie op hersencellen, 300 muizen voor de eigenlijke studie naar
ruimtevaartstressoren (met stresshormooninjectie, hindlimb unloading
en bestraling)

We hebben voor muizen gekozen omdat dit de meest praktische dieren
zijn om het effect van ruimtestressoren te bestuderen. Deze dieren zijn
klein, goedkoop en makkelijk te hanteren. Voorts is er al een heel deel
geweten van het effect van ruimtestressoren op de muis, hetgeen de
haalbaarheid van dit project ten goede komt. Tijdens deze studie
worden er geen ingrijpende handelingen uitgevoerd en geeft het effect
van de behandeling een mild ongemak.
Het aanbrengen van het ophangsysteem zal gebeuren onder algemene
verdoving. Dierenkooien zullen voorzien worden van verrijking.
Halfdagelijkse controles zullen een goede opvolging waarborgen van de
algemene toestand van de dieren. Bij gezondheidsproblemen worden
de dieren geëuthanaseerd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Preklinische studie van een nieuw artificieel hart

Looptijd van het project

3 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

kunsthart, artificieel hart

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Hart- en vaatziekten zijn wereldwijd te rekenen bij de meest
voorkomende ziekten. De gouden standaard voor de behandeling van
hartfalen in het eindstadium is harttransplantatie. Vanwege het gebrek
aan donorharten is een volledig kunsthart vaak de enige
therapiemogelijkheid.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Het voordeel van het totale kunstmatige hart in ontwikkeling is een
verbeterde kwaliteit van leven voor getroffen patiënten. Vooral de
volledige implantatie, inductieve energieoverdracht en een geruisloos,
slijtvast aandrijfmechanisme dragen hieraan bij, waardoor de patiënt
zich kan integreren in een normaal, sociaal leven.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

25 schapen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De verwachte graad van de ingreep moet als 'ernstig' gescoord worden
omdat bij het geringste defect van het kunsthart, of bij een probleem
tijdens de implantatie de dieren kunnen overlijden.

Het doel van dit project is het ontwikkelen van een volledig kunsthart
(TAH), dat een verbeterde kwaliteit van leven biedt.

Lot: euthanasie

551

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

Veel voorbereidende tests werden uitgevoerd met behulp van een
mechanisch circulatiesysteem, maar het is niet mogelijk om alle
belangrijke aspecten van het menselijke hart& bloedvatensysteem in
een dergelijk mechanisch systeem te testen of na te bootsen.

Vanuit statistisch oogpunt is een minimum aantal dieren vereist om een
bruikbare hoeveelheid resultaten van de pompprestaties te verkrijgen.
De proeven zijn van tevoren goed gepland, zodat alleen het benodigde
aantal onderzoeken wordt uitgevoerd. Aangezien dit een nieuw getest
apparaat is, kunnen andere onderzoeksgroepen geen vergelijkbare in
vivo experimenten hebben uitgevoerd / zullen deze uitvoeren.

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)

1. Schapen zijn een veel gebruikt en gevalideerd model bij dergelijk
onderzoek

Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

2. Schapen zijn uitstekend geschikt voor chronische tests (geduldig,
kalm, tolerant)

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

3. adulte schapen hebben een vgl lichaamsgewicht als de mens, en die
grootte is noodzakelijk voor de kunsthart-implantatie
4. De vergelijkbare anatomie en stollingsneiging met de mens
De studie-opzet is zodanig gestructureerd dat de dieren zo weinig als
mogelijk worden belast (algemene anesthesie. Een zo goed mogelijk
verblijf van de dieren en continu toezicht door opgeleid personeel zijn
gegarandeerd. De chirurgische ingrepen bij de proefdieren worden met
zorg uitgevoerd zoals bij menselijke patiënten: algemene anesthesie,
gebruik van een hart-longmachine, adequate pijnbestrijding en continue
bewaking van het dier om de laagst mogelijke stress en pijn voor de
dieren te garanderen.

552

Titel van het project

Nagaan van de geschiktheid van nieuwe implanteerbare medische
hulpmiddelen/methodes om het hartritme te regelen

Looptijd van het project

5 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

pacemaker, defribillator, cardiologie, hartritme

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het doel van het project is om in-vivo onderzoek en testen uit te voeren
op nieuwe implanteerbare medische hulpmiddelen (IMD's) ter
ondersteuning van hat hartritme, zoals pacemakers en defibrillatoren,
die worden gebruikt in combinatie met implanteerbare elektroden voor
stimulatie, detectie en levensreddende therapie. Dit project zal worden
uitgevoerd met in-vivo testen van implanteerbare systemen met als
doel het voordeel te beoordelen van het gebruik van deze nieuwe
apparaten in vergelijking met reeds bestaande, in termen van veiligheid
en werkzaamheid.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Nieuwe technologieën vereisen eerst haalbaarheidsstudies op levende
dieren vooraleer de stap naar een toepassing op de mens kan worden
gezet. Praktisch kunnen dankzij dit onderzoek mogelijks nieuwe
hulpmiddelen en implantatietechnieken worden ingezet om de kwaliteit
en de doeltreffendheid van een therapie voor hartritmestoornissen te
verbeteren..

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Schapen en varkens zullen ingezet worden. Maximaal 98 dieren ongeveer 20 dieren/jaar- zullen hiervoor dienen.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Een deel van de procedures gebeurt van begin tot einde onder
anesthesie waarbij dankzij de juiste medicatie & waakzaamheid het dier
niet wordt verwacht enig lijde te ondervinden. Een ander deel vn de
procedures wordt aanzien als gemiddeld pijn-niveau omdat de dieren
toch een kleine chirrugische ingreep ondergaan voor de plaatsing van
deze hulpmiddelen. Een laatste deel van de dieren zal mogelijks ernstige
hinder ondervinden omdat zij een model van hartfalen dienen na te
bootsen met de bijhorende symptomen.
Lot: euthanasie
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.
Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

Diermodellen vormen de ultieme evaluatiemethode, die vanwege de
complexiteit en variabiliteit als organisme tot nu toe niet volledig te
vervangen is door alternatieven. De tests bieden artsen de finale
zekerheid dat de nieuwe apparaten nuttig, betrouwbaar en veilig zijn.
Bovendien bieden dierproeven de veiligste manier om de
implantatieprocedures in nieuw ontworpen apparaten te evalueren en
toe te passen.
Het verwachte aantal dieren in elke experimentele procedure zal zo
nauwkeurig mogelijk worden berekend via een statistische berekening
(niet-parametrische tests die zijn aangepast aan kleine series) of
klinische bewijzen.
Als meerdere experimentele procedures tegelijk worden uitgevoerd,
worden de procedures gecombineerd om het totale aantal dieren te
verminderen met behulp van een gemeenschappelijke controle- of
referentiegroep.
De diersoorten die grotendeels worden gebruikt in pre-klinische
onderzoeken voor cardiovasculaire hulpmiddelen zijn varkens en
schapen. Het hart van deze diersoorten heeft immers een vergelijkbare
anatomie met het menselijk hart en daarnaast biedt elk van hen
specifieke extra voordelen, naargelang de doelstellingen van elk type
onderzoek. Zo hebben varkens elektrofysiologisch hartgedrag
vergelijkbaar met de mens. Schapen zijn dan weer geschikt voor
chronische experimentele procedures omwille van hun trage groei.
De implantatieprocedures zullen worden uitgevoerd onder algemene
anesthesie met de benodigde pijnstillers tijdens en na de ingreep. De
noodzakelijke electrische testen kunnen worden uitgevoerd op licht
verdoofde dieren als deze interventies stressvol blijken voor het dier.
Dankzij dagelijkse observatie, diergeneeskundig toezicht en juiste
preventieve maatregelen (vb een halsband of een Elizabethaanse kraag)
of behandeling wordt het welzijn van de dieren ten allen tijde
opgevolgd.
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Titel van het project

Hart regeneratie

Looptijd van het project

5 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Hartinfarct; proliferatie; hartspiercellen; microRNA

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het volwassen zoogdierhart heeft een beperkte capaciteit tot
zelfvernieuwing (regeneratie). Tijdens een hartaanval sterven ~1 miljard
hartspieren die niet vervangen worden, wat leidt tot hartfalen,
ziekenhuisopnames en sterfte. In tegenstelling kan het hart van een
pasgeboren zoogdier nog regenereren. Regeneratie is een afgeleide van
de capaciteit van de hartspiercellen om te kunnen prolifereren. De
mechanismen die bepalen dat een pasgeboren hartspiercel kan delen en
een volwassen hartspiercel niet langer, zijn onbekend. In deze aanvraag
gaan wij testen of families van microRNA genen hartspiercellen in het
volwassen dier kunnen aanzetten tot celdeling. Daartoe zullen wij zowel
muizen bestuderen die de microRNA families niet langer tot expressie
brengen alsook muizen die meer expressie vertonen van de microRNA
families specifiek in de hartspiercel. Wij zullen proliferatie bestuderen
alsook de capaciteit van het hart om te regenereren na een chirurgisch
geïnduceerd hartinfarct.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De mechanismen die bepalen dat een pasgeboren hartspiercel kan
delen en een volwassen hartspier cel niet langer, zijn onbekend. Een
groter begrip van de moleculaire mechanismen die ons in staat stellen
hartspiercellen te laten delen, kan een doorbraak betekenen in de
klinische behandeling van een acuut hartinfarct. Idealiter zou na een
hartinfarct de hartspiercellen tijdelijk kunnen worden aangezet tot
celdeling om de schade te herstellen en hartfalen te voorkomen. In deze
aanvraag zal een proof-of-principle geleverd worden in de muis of deze
aanpak te realiseren is.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

muis (wildtype en genetisch gemodificeerd zonder pijnlijk fenotype);
aantal 325

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de

Dieren ondergaan meerdere anesthetische procedures en thoracotomie
chirurgie om een myocard infarct te simuleren door occlusie van een
kransslagader. Na chirurgie ontvangen de dieren twee dagen pijnstilling.
Als dieren hartfalen ontwikkelen, zullen deze dieren afzonderlijk en zeer
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dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

streng worden gemonitord. We verwachten dat dit ongeveer in 5% van
de dieren zal plaatsvinden. Signalen van hartfalen in de muis zijn:
veranderingen in uiterlijk (bijvoorbeeld textuur van de vacht, haar dat is
bevuild); veranderingen in klinische symptomen (bijv. dyspnoe; houding;
diarree;> 15% van het lichaamsgewichtsverlies in minder dan een week
na de operatie of chronisch gewichtsverlies> 20% in de laatste 3 weken;
veranderingen in voedsel- en waterconsumptie; aanwezigheid van
infectie op de plaats van de operatie; ernstig ongemak na een operatie);
zelfverminking, dwangmatig gedrag, houding, verzorgingspatronen,
activiteitsniveaus; gedragsveranderingen in reactie op externe stimuli
(bijvoorbeeld exciteerbaarheid, oprichtreflex). De ernst wordt ingeschat
als matig tot ernstig (afhankelijk van de procedure/hartfalen)
Alle dieren zullen in anesthesie geëuthanaseerd worden

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Vervanging: Er zijn geen cellijnen die het type informatie kunnen
verschaffen dat we onderzoeken. Een hartinfarct kan niet worden
nagebootst in 2D-celculturen die op plastic schaaltjes worden gekweekt.
Ook kleine stroken van myocardiaal weefsel (van menselijke of muisgeïnduceerde pluripotente stamcellen) missen het vermogen om de
volgorde van 3D-remodelleringsprocessen gebeurtenissen na een lokale
reductie van coronaire bloedstroming na te bootsen: vorming van
stabiel littekenweefsel, verminderde contractiekracht van het hart,
verminderde systemische bloedstroom en tekenen van hartfalen.

Vermindering wordt bereikt door een geoptimaliseerd model voor
hartaanval in de mens te gebruiken, zodat een minimaal aantal dieren
voldoende informatie verschaft. Verder zijn de studies zodanig
ontworpen dat het maximaal aantal dieren waarschijnlijk niet nodig zal
zijn. Tot slot wordt weefsel van opgeofferde dieren hergebruikt voor
laboratorium analyses en hoeven niet separaat dieren hiervoor worden
opgeofferd.

Verfijning: de dieren hebben altijd voldoende voedsel, water,
rustmogelijkheden en omgevingsverrijking in de kooien. Waar nodig
krijgen de dieren anesthesie en analgesie volgens de nieuwste principes.
Chirurgie wordt uitgevoerd door een zeer ervaren chirurg met meer dan
15 jaar ervaring in deze ingrepen.
Alle handelingen (echocardiografie, chirurgie) worden uitgevoerd onder
anesthesie. Muizen worden onderworpen aan een pre-operatieve
pijnstilling door toediening van temutsic (buprenorfine) s.c. elke 12 uur.
Dus na de operatie (dezelfde dag 's avonds en de volgende ochtend,
nadat het dier wakker is), wordt opnieuw subcutaan buprenorfine
toegediend om de pijn van de muizen te verminderen. De volgende dag
('s ochtends en aan het einde van de middag) wordt een herhaalde
injectie van buprenorfine toegediend, in totaal wordt 48 uur pijnstiller
toegediend na een operatie.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Training voor gebruik van een nieuw staalname apparaat voor
endscopische verwijdering van grote lesies in het colon, rectum,
esophagus, maag en duodenum

Looptijd van het project

5 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Colonoscopie, staalname, training van medici

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

ja

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Colonoscopie is een procedure waarmee de inwendige wand van het
maag-darm systeem in beeld gebracht kan worden. Het wordt
beschouwd als een van de beste methoden om de mucosa te
inspecteren en abnormaliteiten zoals lesies, poliepen, adenoma's te
detecteren.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Het nieuwe apparaat kan darmkanaalmucosa bereiken en stalen
verwijderen via het biopsiekanaal van een flexibele endoscoop.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Varkens

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

De procedure wordt onder volledige anesthesie uitgevoerd. Een geringe
mate van stress en pijn kan ondervonden worden tijdens de
intramusculaire injectie om de dieren in slaap te brengen. Tijdens de
procedure krijgen de dieren ook gepaste pijnstilling. Op het einde van
de ingreep worden de dieren ge-euthanaseerd. De ernst is nonrecovery.

Het doel van de studie is om het staalname systeem te evalueren voor
het nemen van grote weefselstalen in een diermodel, tegelijk met het
trainen van medici die het systeem zullen gebruiken in klinische
omgeving.

Deze nieuwe methode is gericht op het vervangen van het gebruik van
meerdere instrumenten door het gelijktijdig uitvoeren van
weefseldissectie, resectie en capture met een enkel apparaat. Deze
aanpak kan het comfort van de patiënt ten goede komen.

Er worden maximaal drie varkens per training gebruikt. In totaal zullen
er maximaal 25 trainingsdagen in 5 jaar tijd worden ingepland. In totaal
zullen er dus maximaal 75 varkens gebruikt worden.

De dieren worden ge-euthanaseerd, omdat het risico op complicaties
groot is na een trainingsdag. Indien mogelijk wordt het dier net voor of
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

net na de euthanasie gedeeld met andere onderzoeksgroepen voor het
gebruik van andere organen dan het maag-darm systeem.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

In parallel met de training op levende varkens, zullen ook geprepareerde
colons (in vitro set-up) gebruikt worden om te leren werken met het
nieuwe apparaat. Het is alsnog nodig om dieren te gebruiken om de
humane situatie zo nauwkeurig mogelijk na te bootsen (kans op
complicaties), zodat medici optimaal getraind worden. Het varken is
reeds eerder gebruikt als een model voor het humane gastro-intestinale
systeem en is omwille van zijn anatomische en fysiologische
eigenschappen hiervoor zeer geschikt.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Training van medici kan gebeuren met een minimaal aantal dieren, er
wordt getracht zo veel mogelijk medici tegelijk te trainen per dier.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

Alvorens de medici getraind worden met een levend dier, leren ze
werken met het nieuwe apparaat in een in vitro opstelling, om risico's
op complicaties te verminderen.

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)

Er werd gekozen voor varkens omdat ze omwille van hun gelijkaardige
anatomische en fysiologische eigenschappen zeer geschikt zijn als model
voor het humane gastro-intestinale systeem.

Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De procedure wordt onder volledige anesthesie uitgevoerd en de dieren
krijgen gepaste pijnstilling. Op het einde van de procedure worden de
dieren ge-euthanaseerd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Effect van lage en matige stralingsdoses op hersenstructuur en
functionaliteit

Looptijd van het project

01/06/2018 to 30/05/2023

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Hersenontwikkeling, ioniserende straling, veroudering, cognitie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

ja

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het hoofddoel van het BrainRes project is het inschatten van mogelijke
gezondheidsrisico’s voor het (ongeboren) kind ten gevolge van
blootstelling aan ioniserende straling. Hiervoor gebruiken we het
muismodel, blootgesteld aan straling tijdens verschillende
ontwikkelingsstadia (pre- en postnataal). We leggen specifiek de nadruk
op moleculaire mechanismen die verantwoordelijk zijn voor late
effecten zoals cognitieve achterstand en versnelde veroudering ten
gevolge van straling ter hoogte van de hersenen. Hiernaast zullen we
ook gebruik maken van neuronale celculturen om de cellulaire
veranderingen (synaptogenese, veroudering, oxidatieve stress,..) aan
het licht te brengen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Epidemiologische studies hebben een onverwacht hoog risico op
cognitieve achterstand aangetoond in individuen blootgesteld aan lage
tot matige stralingsdoses. Meerdere studies hebben inderdaad de link
gelegd tussen cognitieve functies en blootstelling aan diagnostische
straling (bv. CT scans). Daarenboven is gebleken dat radiotherapie bij
pediatrische patiënten, ter behandeling van hersentumoren, een
progressieve cognitieve achterstand alsook een verhoogd risico tot
cerebrovasculaire aandoeningen kan veroorzaken, hetgeen de
levenskwaliteit sterk beïnvloedt. Het BrainResII project heeft als doel de
onderliggende oorzaken achter deze cognitieve achterstand, maar ook
achter een mogelijkse vervroegde hersenveroudering, verder te
onderzoeken. Hierbij zullen epigenetische studies helpen om de link te
leggen tussen vroege stress-geïnduceerde gebeurtenissen en late
defecten.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

4499 muizen ; C57Bl6, Psem -/- TgAPP-Tau (3xTg-AD)

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte

Gebaseerd op eerdere data weten we dat straling het grootste effect
heeft tijdens vroege embryonale ontwikkeling (E7-E9), met een
verhoogd risico op sterfte en ernstige congenitale afwijkingen na
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negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

blootstelling aan een hoge dosis (≥ 1 Gy). Tijdens late organogenese
(E11-E13) stelden we een verhoogde afwijking van de ledematen vast na
een hoge dosis straling (> 3 Gy) en neurocognitieve defecten na een
matige dosis (1 Gy). Op basis van eerder gepubliceerde studies
verwachten we ook na postnatale blootstelling (P10) een cognitieve
achterstand op adulte leeftijd.
Euthanasie dmv cervicale dislocatie (voor celcultuur of
DNA/RNA/eiwitextractie) of injectie met Nembutal (voor perfusie,
immunohistochemie)

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Dit project focust zich op het uitklaren van gezondheidsrisico’s
verbonden aan pre- en postnatale blootstelling aan ioniserende straling.
De experimentele opzet is gebaseerd op diermodellen die blootgesteld
worden aan straling tijdens verschillende ontwikkelingsstadia, ter
evaluatie van cognitie en hersenfunctionaliteit, hetgeen enkel
bestudeerd kan worden op levende organismen. Daarnaast maken we
wel gebruik van primaire neuronale culturen en organoïden voor
mechanistische studies, ter vervanging van in vivo experimenten.

Ieder dier wordt op de meest optimale manier gebruikt voor histologie
en moleculaire biologie analyses (meerdere analyses per dier). Het
aantal gebruikte dieren in deze studie werd berekend aan de hand van
een power analyse formule (Don Hedeker, zie applicatie voor meer
details). Verder zijn we momenteel bezig met optimalisatie van een
cultuur voor foetale neuronale progenitorcellen die nadien
gedifferentieerd kunnen worden in neuronen of astrocyten. Dit zal het
aantal muizen sterk reduceren voor de analyse van stralingsgeïnduceerde ontwikkelingsdefecten.

In dit project gebruiken we C57Bl6 muizen, dewelke we reeds
gebruikten in eerdere studies om leergedrag en geheugen alsook
structurele veranderingen (MRI) na te gaan in bestraalde dieren. Om
een optimale vergelijking te garanderen, gebruiken we dit muismodel
voor onze huidige studies. Daarnaast gebruiken we een transgeen
muismodel (3xTg-AD) voor onderzoek naar stralings-geïnduceerde
hersenveroudering en ontwikkeling van Alzheimer. Dit diermodel
vertoont zowel amyloid als tau pathologie en is zeer gelijkaardig aan het
ziekteverloop bij Alzheimer patiënten.
Dieren worden na bestraling gecontroleerd op algemeen welzijn.
Experimenten worden stopgezet en muizen zullen worden opgeofferd
bij afwezigheid van spontane activiteit of bij ≥ 20% afname in
lichaamsgewicht.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Nieuwe ECMO fysiologische pomp en cannule interactie

Looptijd van het project

1 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

ECMO, longondersteuning, ventilatie, fysiologische interactie,
vergelijking

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

De nieuwe ECMO machine zal de hartlong-functie van patiënten met
een ziekte van de luchtwegen en/of hartproblemen ondersteunen via
een buitenlichamelijke bloedgasuitwisseling. Via een katheter wordt
bloed van de patiënt gebracht door het ECMO-apparaat en
teruggevoerd naar de patiënt. De doelstellingen van dit project is om de
nieuwe machine te vergelijken met een pomp die klinisch gebruikt
wordt. Daarnaast moeten medici getraind worden vooraleer ze de
nieuwe pomp klinisch gaan gebruiken

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Huidige ECMO therapien zijn duur, log en moeilijk in gebruik. Het
nieuwe apparaat kan deze behandeling sneller, effectiever en met meer
comfort voor de patient aanbieden. Ook zullen ECMO-behandeling
hierdoor meer toepassingen kennen wat patiëntenlevens kan redden.
Training van medici die het nieuwe appraat zullen gebruiken, zal zorgen
voor een groter comfort bij de patienten.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Er zullen maximaal 10 varkens gebruikt worden

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De hele procedure zal onder algemene verdoving gebeuren. De dieren
worden op het einde van de procedure ge-euthanaseerd, nog onder
algemene verdoving. De verwachte graad van ernst is: non-recovery.
Euthanasie op het einde van de ingreep, omdat het een invasieve
ingreep is. Eventueel kunnen de dieren tijdens de anesthesie, of al
euthanasie gedeeld worden met andere gebruikers. Bvb organen, huid,
ogen kunnen nog voor ander onderzoek gebruikt worden.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het testen van het ECMO apparaat dient in een gelijkaardige omgeving
plaats te vinden als waar het klinisch zal worden toegepast (in mensen).
Bovendien kan de complexiteit van levende wezens en hun bloedcellen
alsook de interactie met externe ECMO-apparaturen niet worden
nagebootst ex vivo.

Voordat deze studie uitgevoerd wordt, zijn er eerst in vitro testen
gedaan. In deze acute studie wordt er na elke procedure/dier gekeken
of bijkomende procedures echt nodig zijn.

Varkens hebben een gelijkaardige fysiologie, vaat-anatomie en grootte
als mensen en zijn daarom een zeer geschikt model voor het uittesten
van ECMO-ontwikkelingen.
De dieren worden onder algehele anesthesie en analgesie gebracht.
Eens de proef ten einde is worden de dieren ge-euthanaseerd. Tijdens
de procedure wordt ook de nodige pijnstilling toegediend.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Studie naar de mogelijkheid van de ontwikkeling van een varkensmodel
voor de behandeling van de stofwisselingsziekte "phenylketonurie
(PKU)".

Looptijd van het project

2 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Lactococcus lactis, varkensmodel, phenylketonurie, varkens,
stofwisselingsziekte

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Dit project onderzoekt de mogelijke ontwikkeling van een varkensmodel
voor de behandeling van phenylketonurie. Phenylketonurie is een
ongeneeslijke, erfelijke stofwisselingsziekte. Het wordt veroorzaakt
doordat de lever één bestanddeel van eiwitten, het aminozuur
Phenylalanine (Phe), niet of niet voldoende verwerkt. Het aminozuur
hoopt zich op in het bloed en belemmert daardoor de groei en
ontwikkeling van de hersenen. Onbehandeld leidt PKU dan ook tot
zwakzinnigheid. De toegediende L. lactis stam is een veilige bacterie
(o.a. gebruikt in de zuivelindustrie) die oraal ingenomen kan worden, en
die lokaal in de darm zijn therapeutisch eiwit aanmaakt.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit project kan bijdragen tot de ontwikkeling van een nieuw type
geneesmiddelen voor de behandeling van phenylketonurie.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

10 varkens (6 dieren zullen zeker aan het experiment deelnemen, de
resterende 4 dieren enkel indien onvoldoende gegevens konden worden
verzameld op basis van de eerste 6 dieren)

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

De dieren zullen een matig lijden ondervinden omdat voor de
regelmatige bloednames een chirurgische blijfcatheter wordt geplaatst
in de nek. Na deze korte ingreep -die onder volledige verdoving gebeurtkrijgen dieren de nodige pijnstilling en verzorging. De dieren worden aan
het einde van de laatste proef op een humane wijze geëuthanaseerd
(opgeofferd) .
Opoffering: De dieren worden aan het einde van de laatste proef op een
humane wijze geëuthanaseerd.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

Dit project kan niet uitgevoerd worden met alternatieve dierloze
methoden zonder te raken aan de betrouwbaarheid van het
onderzoek.Het s namelijk belangrijk een juiste, natuurgetrouwe
wisselwerking te hebben tussen de darmen en de bloedbaan.

We trachten het aantal varkens te beperken tot 2 per groep ( er worden
3 doseringen van het eiwitbestanddeel phenylalanine uitgetest). Dit is
voldoende om te zien of het mogelijk is om een varkensmodel te
ontwikkelen voor phenylketonurie.

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)

Varkens leunen qua bouw en werking van het maag-darmstelsel het
dichtst aan bij de mens.

Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Om regelmatige bloednames -met prikken van een naald- te
voorkomen, wordt er een blijfcatheter geplaatst onder algemene
verdoving. Hierdoor blijft een afgesloten bloedleiding aanwezig op de
huid die steeds kan aangeprikt worden zonder dat het dier dit voelt.
Daarnaast wordt voor een aangepaste pijnstilling en wondzorg gezorgd
na de operatie voor het plaatsen van deze blijfcatheter. De uiteindelijke
opoffering van de dieren gebeurt onder algemene verdoving alvorens
een dodelijke injectie wordt gegeven.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

564

Titel van het project

Ontwikkeling van nieuwe therapieën voor auto-immuunaandoeningen

Looptijd van het project

5 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

auto-immuniteit, therapie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Aan patiënten met autoimmuunaandoeningen worden hoofdzakelijk
ontstekingsremmers gegeven. Een nadeel is dat ontstekingsremmers
kunnen zorgen voor ernstige nevenwerkingen aangezien deze het
volledige afweersysteem onderdrukken. Hierdoor wordt eveneens de
gezonde afweer tegen ziekteverwekkers verstoord. Een specifieke
therapie die enkel de immuuncellen die betrokken zijn bij
autoimmuunaandoeningen blokkeert, is dus gewenst. Het doel van dit
project is om peptiden te identificeren die de verstoorde immuunbalans
in auto-immuunaandoeningen specifiek kunnen herstellen. We zullen
deze peptiden valideren in een diermodel voor tolerantie. Tot slot zullen
biomerkers geïdentificeerd worden die in toekomstige klinische studies
met deze nieuwe therapieën gebruikt kunnen worden om de
effectiviteit van de therapie na te gaan.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De medicijnen kunnen voor een belangrijke doorbraak zorgen in de
behandeling van patiënten met auto-immuunaandoeningen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Tot 6255 muizen over 5 jaar.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het

Verwacht wordt dat de categorie van pijn en ongemak laag is tijdens
onderhuidse peptide-injecties aangezien deze slechts gedurende korte
tijd een lichte vorm van pijn, lijden of angst zullen veroorzaken. Echter
zullen sommige dieren matig ongemak ondervinden gedurende een
periode van maximaal 14 dagen als gevolg van een immunisatie
waarvan verwacht wordt dat er ontsteking optreedt op de plaats van
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uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

injectie. Het welzijn van de dieren zal dagelijks nauwlettend
gecontroleerd worden.
De muizen zullen geëuthanaseerd worden aan het einde van de studie.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.
Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

Het is onvermijdelijk om de effectiviteit van nieuwe therapieën te
bestuderen in een diermodel met een functioneel immuunsysteem. Het
gebruik van zgn. lagere diersoorten of in vitro studies zijn daarom niet
van toepassing bij dit type studies. Voorafgaand aan de dierproeven zijn
er uitgebreide in vitro testen gedaan om enkel de meest veelbelovende
therapieën in dierstudies te testen.

Er werden statistische berekeningen gedaan om het aantal dieren te
berekenen die minimaal nodig zijn om een wetenschappelijk relevant
resultaat te bereiken. Waar organen en cellen van muizen gebruikt
worden om in vitro celculturen op te zetten, werd het aantal dieren
geschat op basis van onze ervaring om dergelijke experimenten op te
zetten.

Het is onvermijdelijk om de effectiviteit van nieuwe therapieën te
bestuderen in een diermodel met een functioneel immuunsysteem. Het
immuunsysteem van de muis vertoont sterke overeenkomsten met dat
van de mens. Bovendien bevat het immuunsysteem van bepaalde
transgene muizen stukjes van het menselijke immuunsysteem,
waardoor therapieën ontwikkeld kunnen worden die specifiek zijn voor
het menselijk immuunsysteem. Dit verhoogt de waarschijnlijkheid dat
de therapie ook bij mensen effectief is drastisch.
Alle dieren worden gehuisvest in een beschermende omgeving met
individueel verluchte kooien. Daar muizen in het wild in groepsverband
leven, zullen per kooi meerdere dieren samen gehuisvest worden.
Bovendien zijn de kooien voorzien van kooiverrijking d.m.v. tunnels en
nestmateriaal. Om het eventuele lijden van het dier te verminderen, zal
op het gepaste moment anesthesie worden gebruikt. Indien een dier
ernstig ziek wordt en/of humane eindpuntcriteria bereikt worden, zal
het dier voortijdig worden geëuthanaseerd.
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Titel van het project

Medicijnontwikkeling tegen niercysten.

Looptijd van het project

5 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Niercysten, nierfalen, muizen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

In dit project wordt gezocht naar mogelijke medicijnen die niercysten in
een (genetisch gemodoficieerd) muizenmodel kunnen
genezen/verminderen. Niercysten zijn maatschappelijk een groot
probleem waarbij de nieren uiteindelijk zoveel cysten bevatten dat
patienten uiteindelijk een niertransplantatie moeten ondergaan.
Daarom is de ontwikkeling van nieuwe medicijnen en het testen in een
muizen model essentieel.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit project zal bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe medicatie,
hierdoor kan in potentie het aantal dialyses per patient verminderd
worden, het aantal niertransplantaties kan verminderd worden. Dit
heeft voor zowel de patient alsook de maatschappij als geheel grote
voordelen, minder kosten, minder ongerief bij de patient.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

565 genetisch gemodificeerde muizen per jaar = 2825 per 5 jaar.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De dieren ontwikkelen na injectie van tamoxifen niercysten. Dat gaat
gepaard met verhoogde ureumwaarden in het bloed, en de dieren
worden geinjecteerd met een medicijn. De graad van effecten is
ingeschat op matig.
De dieren worden geeuthanaseerd ter verkrijging van de organen
(nieren) omdat die histologisch beoordeeld moeten worden op
cystevorming.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

In een vroeg stadium worden veelal in vitro experimenten uitgevoerd.
Op dit moment zijn er echter nog geen modellen die goed de wekring
van de nieren kan nabootsen in vitro en die als vervanging zou kunnen
dienen.

Er is door jarenlange ervaring bij grote academische instellingen het
minimale aantal ingeschat voor het meten van een maximaal effect. We
zitten hiermee op het optimum, minder dieren gebruiken is zinloos,
maar meer ook.

De wetenschappelijke doelstellingen zijn om niercystevermindering te
meten in een in vivo model. Dit model is het enige model dat
induceerbaar is en reproduceerbare resultaten heeft laten zien. In vitro
modellen kunnen een indicatie geven en zo worden deze ook gebruikt,
om uiteindelijk te weten of het effect ook in vivo aanwezig is, is dit
model het enige dat beschibaar is.
De dieren worden gehuisvest in een ruimte en kooi die voldoet aan alle
eisen, er wordt voor voldoende kooiverrijking gezorgd en er worden
humane eindpunten (ivm verhoogd ureum waarden) toegepast om
ongerief hoger dan matig tegen te gaan.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Optimalisering van 3D geprinte implantaten voor operaties aan de
onderrug.

Looptijd van het project

Augustus 2018 t/m december 2020

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

3D printen, titanium implantaat, spinale fusie, onderrugpijn,
schaapmodel

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Rugpijn is een veelvoorkomende aandoening die gepaard gaat met
ernstige gezondheidsproblemen en hoge kosten. Wanneer
conservatieve methodes geen uitkomst bieden, is een spinale fusie een
geaccepteerde methode om pijn vermindering te realiseren. Bij een
spinale fusie wordt een tussenwervelschijf verwijderd en vervangen
door een implantaat (kooi). Deze kooi faciliteert mechanische stabiliteit
en faciliteert ingroei van bot zodat de twee aangrenzende wervels
fuseren. In 35% van de operaties groeien de aanliggende wervels echter
niet aan elkaar. Doordat de wervels niet aan elkaar gegroeid raken, is
het risico op complicaties groter.
Het doel van dit project is daarom om een nieuw soort kooi te 3D
printen. Door het ontwerp van een specifieke geometrie, wordt
verwacht dat de botgroei beter gestimuleerd en gefaciliteerd zal
worden. Als gevolg zal snellere fusie optreden en zal het risico op
complicaties afnemen. Tevens wordt geanalyseerd of donorbot
overbodig is in de nieuw ontworpen kooi.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit project zal de succesratio van spinale fusie operaties verhogen door
versnelde botfusie te bewerkstelligen in de ontwikkelde kooien.
Hierdoor zullen er minder complicaties ontstaan en patiënten sneller
standaard activiteiten kunnen hervatten. Indirect zal dit tot lagere
maatschappelijke kosten leiden doordat er meer patiënten sneller
geherintroduceerd kunnen worden op de arbeidsmarkt.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Er zullen 14 volwassen schapen gebruikt worden voor deze studie.

Wanneer de geoptimaliseerde kooien inderdaad de noodzaak voor
donorbot elimineren zal dit voor minder ingrijpende operaties zorgen.
Daarnaast zal de operatie ook sneller verlopen en daardoor
kostenbesparend zijn.
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In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Naar verwachting zullen de dieren tot ongeveer een week na de
operaties last ondervinden van de incisie en de geplaatste implantaten.
Tevens kunnen de dieren enige stress ervaren als gevolg van de lichte
narcose die vereist is voor het goed kunnen scannen van de dieren in de
opvolging.
De algehele welzijnsaantasting door de operatie en de
opvolgingstechnieken wordt ingeschat als matig.
Na de behandeling in België worden de dieren verder onderzocht in
Nederland. De dieren zullen aan het eind van het onderzoek volgens
richtlijnen geëuthanaseerd worden om vervolgens biologische effecten
van het implantaat microscopisch te kunnen beoordelen.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.
Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

De geometrie voor de nieuwe kooi wordt ontwikkeld aan de hand van
een computermodel. De eerste screeningsfase van implantaten wordt
dus door niet-dierstudies vervangen. Echter, omdat het spinale fusie
proces een complexe interactie betreft tussen biomechanische en
biologische processen, is het onmogelijk om het gehele proces in een
computer model na te bootsen. Het gebruik van proefdieren is daarom
onvermijdelijk om de uiteindelijke functionaliteit van het implantaat te
kunnen beoordelen.

Voor de verificatie van ontwikkelde tools zijn oefenoperaties uitgevoerd
op kadaver materiaal. Dit elimineert de noodzaak voor een pilot fase in
het onderzoek. Tevens wordt elk dier behandeld met twee implantaten
waardoor binnen een dier de vergelijking gemaakt kan worden tussen
twee implantaten. Dit vermindert het aantal benodigde dieren en
verlaagt de variabiliteit veroorzaakt door verschillen tussen individuen.

Er wordt gebruik gemaakt van een diermodel wat al eerder gebruikt is
binnen onze onderzoeksgroep. De betreffende operatie zal uitgevoerd
worden door een wervelkolom chirurg die ervaring heeft met dit
diermodel. Een groot diermodel is gekozen omdat dit toelaat tot het
gebruik van humane toolsets en implantaten zonder te hoeven schalen
in grootte. Er is gekozen voor een schapenmodel omdat deze veelvuldig
gebruikt worden voor wervelkolomonderzoeken.
De dieren zullen onder volledige narcose steriel geopereerd worden
volgens standaard methodes. Voor, tijdens, en na de operatie zullen de
dieren medicatie en pijnbestrijding toegediend krijgen. Daarnaast zullen
ze zo spoedig mogelijk na operatie in een groep gehuisvest worden.
Tijdens de opvolgingsperiode zal het welzijn en natuurlijke gedrag van
de dieren veelvuldig gemonitord worden. Humane eindpunten zijn
vooraf opgesteld om onnodig excessief lijden van de dieren te
voorkomen.
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Titel van het project

Cryopreservatie en sanering van (genetisch gemodificeerde) muizen

Looptijd van het project

5 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Opschonen, saneren, fokken, cryopreserveren.

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

je

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

je

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

De doelstelling van dit project is tweeledig: 1) het opschonen van
microbieel verontreinigde muizen die niet voldoen aan de FELASA 2014
richtlijn, zij hebben een besmetting die niet geaccepteerd wordt in hun
of onze faciliteit, derhalve dienen deze muizen opgeschoond te worden.
2) het invriezen van embryo's, dit wordt veelvuldig toegepast om
muizenlijnen te bewaren voor de toekomst, zonder onnodig fok te
creeeren.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De voordelen zijn dat schone muizen overal geaccepteerd worden, dat
resultaten met uniforme dieren beter transleerbaar zijn. Daarnaast
biedt het invriezen van muizenlijnen het voordeel dat transport gedaan
kan worden ingevroren materiaal, maar ook dat er niet onnodig
fokkolonies in leven worden gehouden.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

8560 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Er worden geen negatieve bijwerkingen verwacht, wel worden dieren
gedood na fokken ter isolatie van reproductieve organen (mild) of
worden dieren minstens tweemaal geinjecteerd en/of onder narcose
gebracht, wat leidt tot matig ongerief (gevasectomeerde mannen).
Dieren worden of onder terminale anesthesie of via cervicale dislocatie
gedood ter verkrijging van de embryo's of sperma. Gesaneerde of
gerederiveerde dieren worden verder gefokt voor uiteindelijk het
gebruik in experimenten.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

Voor het opschonen van muizen is geen andere methode mogelijk dan
het werken met levende muizen. Het inrvriezen kan worden gezien als
een alternatief voor het aanhouden van muizenlijnen zonder direct doel.

Er wordt het minimale aantal dieren gebruikt dat noodzakelijk is om tot
een bepaald minimum aan embryo's/sperma te komen voor ofwel
opschoning ofwel invriezing.

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)

De doelstelling van dit project is om muizen op te schonen, derhalve is
dit de meest geschikte diersoort.

Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Alle technieken worden gedaan door bevoegde en bekwame
medewerkers, de dieren worden waar nodig onder anesthesie gebracht
en alle dieren krijgen kooiverrijking dat optimaal is voor de gekozen
diersoort. Analgesie wordt toegepast na vasectomie in de vorm van
Buprenorfine.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Kunnen celpenetrerende alphalichamen tumoren wegnemen?

Looptijd van het project

5 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

tumor, kanker

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

De doelstelling van het huidige project is om te meten of onze
ontwikkelde celpenetrerende alphalichamen tumoren kunnen
wegnemen (kanker genezen). Daarvoor willen we eerst meten of de stof
op de lokatie komt en eventueel of hier verschil in zit in bij dieren met
een tumor of zonder tumor. Daarnaast willen we bij dieren met een
tumor meten of deze verkleind worden na toediening en of er verschil
zit tussen dieren met een dierlijke tumor of een humane tumor. Dat is
afhankelijk van het te testen celpenetrerende alphalichaam.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De voordelen willen we middels deze studies aantonen, in vitro werken
onze celpenetrerende alphalichamen, in vivo willen we meten of ze dit
ook kunnen. Het zou een geheel nieuwe therapie gericht tegen kanker
kunnen worden.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Er worden in dit project 3020 muizen gebruikt.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Alle dieren ondervinden matig ongerief, een deel krijgt meermaal
bloedafnames te verduren, een ander deel krijgt tumoren geinjecteerd.
De tumoren zijn dusdanig gekozen en woden gemonitord dusdanig dat
het ongerief de categorie matig niet overstijgt.
Alle dieren worden gedood in het kader van het experiment.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Er zijn alternatieven gebruikt in een voorstadium. Om echter te meten
of de celpenetrerende alphalichamen hun werk ook in een heel en
intact organisme kunnen uitvoeren is een diermodel noodzakelijk.

Hier zijn berekeningen voor gebruikt, met reeele getallen voor uitval,
teneinde de groepsgrootte voor statistiek te waarborgen.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De muis is een veelgebruikt diermodel dat gebruikt kan worden om
dierlijke en menselijke tumoren te testen. Een verfijnder diermodel dan
dit kan niet gebruikt worden.
Er zal worden toegezien op juiste kooiverrijking.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

574

Titel van het project

Immunologiscfe effecten van celsuspensies in muizen.

Looptijd van het project

1 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Celsuspensies, celfracties, immunogeniteit, muis

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

De doelstelling van dit project is het meten van eventuele
immunologische effecten van celsuspensies gemaakt van schapen die
worden gebruikt in wondgenezig bij de mens in de muis. Deze effecten
worden niet verwacht, maar dit moet worden uitgesloten, alvorens we
dit in de mens kunnen toepassen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Het voordeel dat hiermee behaald wordt is dat de uiteindelijke
toepassing in de mens bewezen veilig is. Er is dan wetenschappelijk
bewijs dat er geen gevaar is voor ongewenste immunologische effecten
en dat de celsuspensie veilig kan worden gebruikt.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

40 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Er worden geen negatieve bijwerkingen verwacht, wel worden dieren
geinjecteerd met een celsuspensie en vervolgens wordt ook tweemaal
bloed afgenomen. Er worden geen effecten verwacht, indien er effecten
zijn zal dit maximaal een anafylatische schok zijn, maar we verwachten
dat niet. De positieve controle zal immunologische effecten tonen, maar
die zullen vermoedelijk matig ongerief hebben.
Dood in de proef door terminale anesthesie.

Toepassing van de 3Vs

575

1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

Er moeten dieren worden gebruikt omdat er in celsystemen en of
orgaankweken geen actief immuunsysteem is.

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Er wordt het minimale aantal dieren gebruikt dat noodzakelijk is om tot
een betrouwbaar resultaat te komen.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

In principe zouden we de studie graag met een vergelijkbare soort als de
mens, bijvoorbeeld apen uitvoeren. De verwachting is echter dat het
hebben van een immuunsyteem voldoende is om de veiligheid van de
stof aan te kunnen tonen, er is derhalve gekozen voor de kleinste en
meeste gangbare diersoort die beschikbaar is.
Alle technieken worden gedaan door bevoegde en bekwame
medewerkers, de dieren krijgen kooiverrijking dat optimaal is voor de
gekozen diersoort.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Gereglementeerde test van een nieuwe cannule (flexibele bloedbuis) in
een schaap onder anesthesie

Looptijd van het project

2 maand

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

cannule, bloedbuis, medisch hulpmiddel

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

ja

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Heel wat kritieke patiënten dienen via een uitwendig
bloedcirculatiesysteem te worden ondersteund in het ziekenhuis.
Hiervoor wordt meestal een cannule (flexible bloedbuis) in de
liesbloedvaten gestoken om het bloed uit het lichaam naar dit
circulatiesysteem te brengen. Een belangrijk gezondheids- neveneffect
bij deze procedure is evenwel dat het onderbeen dan te weinig
bloedvoorziening krijgt met belangrijke gezondheidsproblemen tot
gevolg. Het doel van deze nieuwe cannule is om zowel bloed naar het
uitwendig circulatiesysteem te voeren maar tegelijk ook gedeeltelijk
naar het onderbeen zodat geen neveneffecten van te lage
bloedvoorziening ontstaan.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit probleem wordt momenteel soms omzeild via gecompliceerde of
tijdrovende chirurgische technieken, maar meestal wordt preventief
niets ondernomen en wordt enkel de bloedvloei in het onderbeen
opgevolgd om pas in te grijpen bij problemen (en dus altijd te laat om
schadelijke gevolgen te vermijden). Deze nieuwe cannule zal bij
gebruikname dierct voor voldoende bloedvloei naar het onderbeen
zorgen- en aldus preventief werken.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Er zullen schapen gebruikt worden. Bedoeling is 6 schapen in te zetten,
en er 2 extra voorzien in geval van onvoorziene complicaties.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

Tijdens de gehele procedure zijn de dieren onder algemene verdoving,
en zij zullen daaruit nooit ontwaken. Er zijn dan ook geen negatieve
effecten die de dieren bewust zullen meemaken. Deze procedure is
"non-recovery" (zonder ontwaken & enkel onder verdoving).
Euthanasie om op autopsie te beoordelen of de cannule geen
bloedklonters veroorzaakt.

577

woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Er werden reeds uitgebreide in-vitro experimenten gedaan die allemaal
voldoen. Volgens internationale regels dient een medische hulpmiddel
dat me bloed in contact staat eerst bij een levend dier worden getest
voor het bij de mens wordt gebruikt. Daarom dient deze dierproef
plaats te vinden

Van deze 6 dieren zijn er 3 controledieren en 3 die de uit te testen
cannule zullen ingeplant krijgen (uitgezonderd onvoorziene uitval).
Vandaar dat deze groep van 6 echt het minimaal mogelijke is (en
omwille van de kritieke ingreep nog 2 reservedieren).

Het dier moet voldoende grote bloedvaten hebben, vergelijbaar met
deze van de mens, om deze cannule te kunnen inbrengen. Een groot
dier is dus noodzakelijk. Een schaap werd al vaak gebruikt in dergelijke
experimenten en is daarom ook algemeen aanvaard.
Het dier zal de gehele procedure onder verdoving zijn en daarnaast
wordt ook nog pijnstilling gegeven aan het begin van de ingreep om
mogelijke onbewuste pijnwaarneming ook te minimaliseren. Het dier zal
niet meer ontwaken en daarom bewust geen ongemak meemaken.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Fokprotocol voor muizenstam die van nature ongemak heeft

Looptijd van het project

5 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Alzheimer, muis, model, hersenonderzoek

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

ja

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het voorgestelde fokprotocol heeft tot doel muizen te kweken die
essentieel zijn om een nieuwe behandeling tegen dementie (Alzheimer's
Disease) te ontwikkelen en te evalueren. Momenteel bestaan er
behandelingen die de symptomen verhelpen, maar de oorzaak van het
probleem, nl. ontwikkeling van verstoorde denkprocessen en
hersenafwijkingen, niet voorkomen. De muizenstam die gefokt zal
worden veruiterlijkt uiteindelijk ziektekenmerken van Alzheimer. Deze
muizen zijn daarom heel interessant om geneesmiddelen te testen die
dementie- symptomen kunnen voorkomen of verminderen om op die
manier het aantal patiënten te verminderen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Door het inzetten van deze specifieke dementie-ontwikkelende
muizenstam kunnen mogelijke therapieën geïdentificeerd worden die
de ontwikkeling van Alzheimer's Disease kunnen voorkomen of
afremmen. Gezien de weerslag van Alzheimer's Disease op het leven van
patiënten en familie en de hoge maatschappelijke kost, is een
behandeling die verder gaat dan een louter symptomatische verbetering
een must.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

TauS Muizen (mus musculus); 336 per jaar met een mogelijk nadelig
fenotype per jaar of 1680 over een periode van 5 jaar.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

Muizen kunnen ongemak ondervinden ten gevolge van staalname om
de genetische achtergrond te bepalen (oorknip of teenknip). Deze
procedure wordt met de nodige standaardisatie en op een jonge leeftijd
uitgevoerd om het ongemak te beperken. De muizen worden
opgeofferd alvorens ernstig ongemak van de verstoorde hersenfuncties
tot uiting komt. Maximaal is de mobiliteit van deze muizen licht
verminderd. In het algemeen zou de graad van het ongemak zich
moeten beperken tot "mild".
Alle dieren worden gefokt met als doel om de kolonie in stand te
houden en om dieren te selecteren voor het inzetten in studies. Voor
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

het inzetten van muizen in een specifieke studie zullen aparte
aanvragen worden ingediend.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

Ondanks dat nieuwe medicijnen eerst getest worden in systemen die
geen gebruik maken van proefdieren blijven diermodellen onontbeerlijk
voor de preklinische ontwikkeling van medicijnen. Ziekten van de
hersenen zijn zo complex dat deze onvoldoende nagebootst kunnen
worden in vitro om goede voorspellingen te kunnen doen over
effectiviteit, verdeling en toxiciteit van experimentele medicijnen in een
model.

Het minimum aantal muizen per studie wordt berekend volgens
daarvoor geldende statistische methoden. Vervolgens wordt een
fokplan opgesteld om zowel het minimaal noodzakelijk aantal muizen te
berekenen om de fok in stand te houden samen met de benodigde
muizen voor de voorziene experimenten.

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)

Deze muizenstam is speciaal ontwikkeld om als onderzoeksmodel te
fungeren voor de ziekte van Alzheimer.

Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Welzijn van de muizen is een primaire doelstelling tijdens de fok en
huisvesting van deze muizenstam. Transport, behuizing, voeding en
handelingen voldoen aan soortspecifieke behoeften om pijn en lijden te
vermijden. Zo wordt tijdens transport vocht en voedsel voor de muizen
voorzien, nestmateriaal en schone bedding zijn aanwezig in de kooien
en muizen zijn gehuisvest in groepen (muizen zijn sociale dieren).
Muizen die ziektesymptomen ontwikkelen worden niet meer gebruikt
om te fokken.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Veiligheidsstudie naar therapeutische lichaamstemperatuur verhoging
bij gezonde knaagdieren

Looptijd van het project

5 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

hyperthermie, veiligheidsstudie, temperatuur

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Tijdens in vitro onderzoek kon worden aangetoond dat kankercellen
afsterven na langdurige blootstelling aan verhitting (41,5° gedurende
meer dan 12u), terwijl gezonde lichaamscellen bestendig zijn. ElmediX
heeft een toestel ontworpen om een lichaam gedurende langere tijd te
kunnen opwarmen. Belangrijk is om na te gaan of dit onder veilige
omstandigheden kan gebeuren. Het knaagdiermodel is nodig om na te
gaan hoe de fysiologische parameters in het lichaam reageren op deze
hyperthermische condities, vooraleer er in de mens getest kan worden.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Als deze therapeutische hyperthermie veilig kan worden toegepast, kan
dit ingezet worden in de behandeling van diverse vormen van kanker.
Een groot voordeel van deze toepassing op het volledige lichaam is dat
op deze manier ook metastasen worden aangepakt, zonder dat de
therapie toxisch is voor de gezonde lichaamscellen. In verdere studies
zal ook nagegaan worden of er additieve of synergistische effecten zijn
met bijvoorbeeld chemotherapeutica en radiotherapie. Als
therapeutische hyperthermie zonder risico kan worden toegepast,
belooft het een krachtig wapen te zijn in de strijd tegen kanker daar het
zeer brede toepassingsmogelijkheden heeft.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

In deze studie bekijken we het toepassen van hyperthermie op
knaagdieren. In een volgende fase zal nagegaan worden hoe effectief
therapeutische hyperthermie kankercellen kan bestrijden die in een
knaagdier groeien. Bepaalde tumormodellen in het knaagdier zijn dan
interessant omdat ze de reactie van menselijke tumoren kunnen
nabootsen. In de eerste fase van de studie blijven knaagdieraantallen
beperkt, temperatuur en duur van de therapie wordt geleidelijk
opgedreven. Veiligheid wordt eerst per individueel knaagdier bekeken,
indien veiligheid gegarandeerd is, zal een grotere groep bekeken
worden naar fysiologische parameters. De studiegroep wordt beperkt
tot 239 knaagdieren.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte

Ongemak van deze therapeutische hyperthermie zal zoveel mogelijk
voorkomen worden door de procedure onder anesthesie uit te voeren.
Zo kan het knaagdier goed gemonitord worden. Door het hoge
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negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

metabolisme moet vooral dehydratatie tijdens het experiment nauw in
de gaten gehouden worden.
Na afloop van de hyperthermische behandeling zullen de knaagdieren
direct, 6-24u of 14 dagen na behandeling opgeofferd worden zodat
organen histopathologisch kunnen bekeken worden om na te gaan of
alle fysiologische processen zich goed handhaven tijdens hyperthermie
behandeling.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

In in vitro onderzoek kan niet de ingewikkelde fysiologie van een
lichaam nagebootst worden. Om veiligheid van de therapie te kunnen
garanderen, zijn in vivo modellen nodig. Initieel onderzoek is veelvuldig
in vitro gedaan, we zijn nu toe aan in de in vivo stap. Waarbij we in de
muis willen starten en het traject willen doorlopen, komen we
gedurende de loop van het experiment erachter dat een rat beter is,
willen we graag de overstap maken op de rat.

Veiligheid van de therapie wordt eerst per individueel knaagdier
uitgetest, waarbij temperatuur en duur van de therapie slechts
geleidelijk aan opgedreven wordt. Haalbaarheid wordt dus eerst in een
beperkt aantal knaagideren aangetoond vooraleer overgegaan wordt
naar een volledige testgroep.

Deze veiligheidsstudies gebeuren in knaagdieren omdat
knaagdiermodellen in volgende fasen ook de mogelijkheid bieden om
werkzaamheid van deze therapie aan te tonen.
De procedure wordt uitgevoerd onder algemene gasanesthesie waarbij
het knaagdier nauw in de gaten gehouden wordt. Uitdroging tijdens de
procedure wordt tegengegaan door het toedienen van fysiologisch zout.
Na de procedure wordt het knaagdier nauw geobserveerd, bij de minste
tekens van pijn of ongemak zal worden ingegrepen.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Evaluatie op levende dieren van nieuwe medische hulpmiddelen voor
intensive care ondersteuning

Looptijd van het project

5 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

ECLS, catheters, oxygenator, intensieve zorgen, medische hulpmiddelen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

ja

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

De technische vooruitgang opent vele nieuwe perspectieven ter
optimalisatie van de technologie gebruikt ter ondersteuning van
intensieve zorggeneeskunde. Nieuwe apparaten dienen aan stricte
richtlijnen en uitgebreide functie-testen te voldoen alvorens deze op
mogen ingezet worden bij de patiënt. Deze richtlijnen (510 (k) FDA, 21
CFR §58 (GLP)) vereisen ondermeer een succesvolle studie in een
relevant proefdiermodel. Typisch dient de klinische functionaliteit, de
lange-termijn veiligheid en het uitlokken van
bloedstolling/bloedklonters te worden beoordeeld. Deze aanvraag
beoogt succesvolle studieresultaten te bekomen voor nieuwe,
bedrijfseigen ontwikkelde technologie om in te zetten in intensieve
zorgen, meerbepaald het domein van extracorporal life support (ECLS),
dit met het doel om te voldoen aan alle richtlijnen en zodoende de
nieuwe technologie op de markt te kunnen brengen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De ECLS-markt (Extra Corporal life support) is een opkomend domein
binnen de intensieve zorggeneeskunde. De aanvrager (technologiebedrijf) bereidt zich voor op de markt met een geoptimaliseerde lijn van
ECLS-apparaten, waaronder: specifieke catheters;
gasuitwisselingsmodules; en pompsystemen. De voorgestelde studies
zullen de klinische functionaliteit van de ECLS-apparaten in een
biologisch testsysteem bevestigen (dier) en simuleren ten einde de
intensieve zorgen te verbeteren.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Schaap. Deze aanvraag betreft een maximum van 180 dieren à rato van
max. 36 dieren per jaar (hiervoor kunnen 2 studies/hulpmiddelen per
jaar worden getest).

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van

Omwille van de bloedvoorziening buiten het lichaam is het dier
verbonden aan catheters en toestellen waardoor het in een beperkte
ruimte dient te worden gestald (metabole kooi). De ernstclassificatie zal
variëren van matig tot ernstig, afhankelijk van de opvolgingsduur van
het individuele onderzoek (4-14 dagen) en dus de tijd dat het dier in
deze metabole kooi dient door te brengen.
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deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De dieren worden aan het einde van het onderzoek geëuthanaseerd om
het ontstaan van bloedklonters te beoordelen.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.
Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

De beoordeling van dergelijke nieuwe technologie voor menselijke
toepassing vereist proefdierstudies (wettelijke richtlijnen). Voorafgaand
aan een proefdierstudie wordt de nieuwe technologie eerst uitgebreid
getest in een laboratorium-testomgeving zonder gebruik van
proefdieren. Als al deze testen succesvol zijn is een finale test op
proefdieren wettelijk en logisch noodzakelijk omdat een compleet
biologisch systeem (dier) nodig is om alle mogelijke invloeden tegelijk te
beoordelen, zoals deze in de realiteit ook zullen plaatsvinden bij de
mens.

Omdat er geen statistiek en grote hoeveelheden gegevens nodig zijn, is
slechts een 6-tal schapen per testgroep nodig. Evenwel dienen
meerdere systeemparameters en soms controledieren te worden
inbegrepen per product-test. Om succes te garanderen (en duplicatie
van de test en dieren te vermijden) zullen deze studies uitgevoerd
worden in een faciliteit met uitgebreide ervaring in dit proefdierdomein.

Diergrootte en stofwisseling moet deze van volwassen mensen
benaderen om geschikte bloedvoorziening, ademhalingsfunctie,
bloedstolling en afweersysteem correct te beoordelen. Schapen worden
gekozen voor deze experimenten omdat ze de juiste grootte hebben,
vergelijkbare cardiovasculaire en stollingseigenschappen hebben als de
mens en mak zijn, waardoor ze ideaal zijn voor chronische, intensieve
zorg-experimenten.
Om de catheters en toestellen te plaatsen en bloedvoorziening buiten
het lichaam te bewerkstelligen zullen de dieren volledig verdoofd
worden en standaard meerdere dagen pijnstilling toegediend krijgen.
Dagelijks worden de dieren geïnspecteerd op gezondheid en welzijn.
Omdat een metabole kooi een individuele huisvesting noodzakelijk
maakt, zullen meerdere dieren tegelijk naast elkaar gestald worden,
zodat visueel en auditief contact met soortgenoten mogelijk blijft. Dit is
belangrijk voor het welzijn van een sociaal groepsdier als het schaap.
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Titel van het project

Veiligheidsstudie naar de combinatie van whole body hyperthermia en
chemotherapie

Looptijd van het project

2j

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

hyperthermie, chemotherapie, veiligheid

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

Neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

Neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

Neen

Behoud van soorten

Neen

Hoger onderwijs of opleiding

Neen

Forensisch onderzoek

Neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

Neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het doel van de preklinische proef is om de impact van een lange
termijn hyperthermie in combinatie met chemotherapie na te gaan.
Effecten op de vitale organen, het functioneren en het algemeen welzijn
van de dieren zullen beoordeeld worden.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Inzichten en resultaten bekomen bij deze studie zijn een eerste stap om
deze methode toe te passen voor de behandeling van gemetastaseerde
kanker. In vitro studies hebben aangetoond dat kankercellen afsterven
en eveneens gevoeliger worden voor toxines (Chemotherapeutica) bij
dergelijke hogere temperaturen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

In deze studie zijn 24 Aachener Minipigs voorzien

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De voorgaande studie heeft de veiligheid van hyperthermie alleen
aangetoond. In deze studie wordt er chemotherapie toegevoegd, hierbij
worden geen grote neveneffecten verwacht. Normaal gezien worden de
dieren twee weken opgevolgd en dan opgeofferd voor volledige
autopsie. Indien nodig (tekenen van orgaanfalen tijdens de anesthesie,
te slechte algemene toestand tijdens follow-up) worden de dieren
vroegtijdig opgeofferd.
De dieren zullen opgeofferd worden na 3 weken om een volledige
macroscopische en microscopische histologische analyse te kunnen
doen.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Nadat de in vitro testen de gunstige effecten bewezen hebben is het nu
noodzakelijk de veiligheid van de behandeling op een levend dier te
testen dat voldoende gelijkaardig is met de menselijke fysiologie.

Het minimum aantal te gebruiken dieren om relevante resultaten te
kunnen bekomen werd op statistische wijze bepaald. “Resource
equation method” (Festing et al. 2002; Mead 1988)

Als diersoort werd het varken gekozen wegens anatomische
gelijkenissen van verschillende organen met de mens. De maatregelen
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren te beperken:
gedurende de hele procedure is het dier onder anesthesie. Achteraf is er
een grondige dagelijkse opvolging.
Tijdens de anesthesie krijgen de dieren intraveneuze pijnstilling, tijdens
de follow-up krijgen de dieren pijnstilling naargelang noodzaak.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Studie in minivarkens met verschillende implanteerbare materialen om
onderhuids vetherstel te beoordelen

Looptijd van het project

2 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

vetregeneratie, minivarken

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het eigen vetweefsel van de patiënt wordt gebruikt voor plastische
chirurgie om een groot letsel, al dan niet na chirurgie (bijvoorbeeld na
tumorverwijdering), op te vullen. Vooral op zichtbare plaatsen, zoals het
aangezicht, is een esthetische uitkomst van belang voor het sociaal
welzijn van patiënten. Hiertoe moet eigen vetweefsel worden
weggenomen van een andere plaats bij de patiënt, wat extra letsel en
risico voor de patiënt veroorzaakt of zelfs gewoon niet mogelijk is in het
geval van magere patiënten. Het doel van dit experiment is om na te
gaan of bepaalde implanteerbare biologische materialen kunnen
functioneren als herstelbevorderend voor vetweefsel om zo de
noodzaak te vermijden tot verwijdering van vetweefsel van een reeds
aangetaste patiënt.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

1. Er zal meer inzicht worden verkregen in de herstellende capaciteiten
van de verschillende biologische materialen. Deze kennis zou ook
kunnen worden gebruikt voor andere weefsels in het domein van de
plastische chirurgie, bijvoorbeeld borst en huid.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

6 volwassen Aachen minivarkens

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke

De varkens ondergaan 1 operatie waarbij vier verschillende
implantaatmaterialen en 1 lege controlegroep gedurende 6 maanden
worden beoordeeld. Er worden huidinsnedes gemaakt en een deel van
het onderhuids vetweefsel verwijderd en al dan niet vervangen door het
testmateriaal. Deze operatie gebeurt onder volledige verdoving, maar

2. Bij positieve resultaten is het voor patiënten na een gezichts-chirurgie
misschien niet meer nodig om een aanvullende procedure te ondergaan
waarbij het vetweefsel wordt verwijderd uit een ander deel van het
lichaam om vervolgens in het gezichtsletsel te worden geïmplanteerd.
Dit spaart een ingreep voor de patiënt. Bovendien zou de nieuwe
behandeling ook een oplossing bieden voor patiënten met weinig eigen
vetweefsel.
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of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

gedurende enkele dagen post-operatief zullen de dieren wellicht een
matig ongemak en pijn ervaren, hoewel dit met pijnstillers zoveel als
mogelijk onder controle zal worden gehouden. De inschatting van de
mate van pijn en angst is dan ook matig.
De varkens zullen worden geëuthanaseerd aan het einde van de studie
om de lichaamsreactie op de implantaten te bepalen.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Helaas zijn er geen alternatieven voor het gebruik van dieren. De ingroei
van vetweefsel in een materiaal vereist de gezamenlijke werking van
een verscheidenheid aan lichaamscellen, die in vitro niet kunnen
worden geïmiteerd. Het gebruik van materialen voor regeneratie van
vetweefsel impliceert ook het testen van een mogelijke reactie van het
afweersysteem. Dit vereist een volledig functioneel organisme, en geen
beperkte labo-omgeving.

Er zullen slechts 2 varkens worden gebruikt, waarbij verschillende letsels
gemaakt/materialen getest zullen worden. Dit is het absolute minimum
om enige beoordeling van herstelcapaciteit van de meterialen te kunnen
maken.

De keuze voor varkens is gebaseerd op de vergelijkbare
huideigenschappen met de mens. Geen ander gemakkelijk te huisvesten
dier heeft een zo gelijkaardige (onderhuidse) huidstructuur als de mens.
Dankzij het varken zullen de bekomen resultaten betrouwbaar zijn voor
uiteindelijke toepassing bij de mens.
De operatie gebeurt onder volledige verdoving met zowel tijdens als na
de operatie de nodige pijnstilling op maat van het individuele dier. Een
dagelijkse grondige welzijns- en gezondheidscontrole gebeurt tijdens de
eerste week post-operatief en nadien volgt een dagelijkse visuele check
naar de status en eetlust van elk dier. Huisvesting gebeurt in individuele
boxen waarbij de dieren oogcontact kunnen hebben met elkaar, gebruik
van een dikke strolaag als bedding en verrijking met diverse materialen
(bal, ketting etc),

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Evaluatie van veiligheid en optimale werking van een hartpomp in een
schapenmodel

Looptijd van het project

3 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

hartondersteuning, cardiovasculair, hulpmiddel, hartpomp

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

De hartpomp onder studie is een apparaat voor mechanische
ondersteuning van de bloedsomloop, momenteel al veel wordt gebruikt
bij kritieke patiënten met een hartaandoening. Maar er is altijd behoefte
aan verbetering van pompontwerp, materiaal, gebruikersinterface,
implantatieprocedure en tegengaan van bloedstolling. Met deze studie
zullen nieuwe prototypes van de hartpomp worden getest om
goedkeuring van de autoriteiten te verkrijgen voor gebruik bij de mens.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De verbeterde hartpomp die in dit onderzoek zal worden getest, zal
worden geëvalueerd met betrekking tot bredere
gebruiksmogelijkheden, zoals langduriger ondersteuning (momenteel
slechts voor enkele uren goedgekeurd). Eens marktauthoorisatie werd
verkregen, op basis van de hier aangevraagde studies, zal dit leident tot
een flexibeler gebruik van de pomp voor meer risicovolle hartpatiënten.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

133 schapen, verdeeld over 3 jaar.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

43 schapen zullen in een haalbaarheidsstudie ingezet worden. Zij zullen
onder volledige verdoving worden gebracht voor het uittesten van deze
pomp en niet meer ontwaken (acute studie)
90 schapen zullen een hartpomp krijgen en gedurende meerdere weken
worden opgevolgd. Hiervoor dient het dier individueel en in een
metabole kooi te worden gehuisvest. Deze wekenlange ruimtebeperking
dient als ernstig te worden gescoord.
Lot: euthanasie

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het testen van de hartpomp voor gebruik bij de mens vereist een
testomgeving die alle menselijke parameters zo goed mogelijk
benaderd. Het schapenmodel is het standaard diermodel voor het finaal
uittesten van medische hulpmiddelen voor hart-en bloedvaten. In-vitro
tests werden uitgevoerd voorafgaand aan het dieronderzoek, maar ze
zijn niet voldoende om een veilige toepassing en gebruik van de
hartpomp bij de mens te garanderen.

Het aantal dieren werd berekend op basis van ervaring met talrijke
eerdere dierproeven bij de ontwikkeling van deze hartpomp. Verder
wordt rekening gehouden met de voorschriften van de autoriteiten, die
8 dieren per testserie ter goedkeuring vereisen. Alleen in het geval van
wettelijke vereisten (goedkeuringsaanvragen) of in overtuiging van een
duidelijk kennistoename worden dierproeven uitgevoerd in dit
onderzoek. Dus het dieraantal is zo laag mogelijk gehouden.

Het schaap is een gevestigd en veelgebruikt diermodel voor de
ontwikkeling van mechanische hulpmiddelen voor hart en bloedvaten.
Dit heeft te maken met de anatomie van het bloedvat en de goede
vergelijkbaarheid van bloedbestanddelen met deze bij de mens.
Alle procedures, die gepaard kunnen gaan met pijn of angst, zullen
worden uitgevoerd onder algemene anesthesie. Verder worden, indien
nodig, pijnstillers verschaft tijdens herstel. Ongemak veroorzaakt door
verblijf ine een metabole kooi (chronische proef) wordt gereduceerd
door deze dichtbij andere schapen te plaatsen (dus visueel /geluidscontact met soortgenoten is mogelijk). Kabels en katheters worden zo
goed mogelijk weggewerkt zodat de schapen zichzelf niet kunnen
verwonden. Antibiotica wordt gegeven om infectie te vermijden en
dagelijkse gezondheidscontrole zal worden uitgevoerd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Evaluatie van een bioafbreekbare hartklep in schapen

Looptijd van het project

Januari 2019- Januari 2024

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Bioafbreekbaar, hartklep, polymeer, aorta klep

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

De doelstelling van het project is het testen van een aortaklep waarvan
de vliezen van bioafbreekbaar materiaal zijn gemaakt, in een relevant
diermodel. Slecht functionerende hartkleppen (zoals de aortakleppen)
zijn immers een belangrijk gezondheidsprobleem, dat met de
vergrijzende populatie alleen maar relevanter wordt.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Tijdens deze studie zal er gekeken worden naar de functionaliteit van
deze hartkleppen. De hartklepvliezen zullen door het lichaam bekleed
worden met lichaamseigen weefsel. Na verloop van tijd zijn de vliezen
een geheel lichaamseigen hartklepvlies. Dit maakt de kans op afstoting
erg klein, en draagt bij aan de duurzaamheid door bijvoorbeeld
verminderd risico op complicaties zoals verkalking. Het voordeel van
bioafbreekbare hartkleppen ten opzichte van de hedendaags
beschikbare hartkleppen is een vermindering van het aantal
behandelingen (operaties voor vervangen van een hartklep), vanwege
de duurzaamheid van de nieuwe hartklep. Dit zal ook de kosten voor de
gezondheidszorg verminderen

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

63 volwassen schapen, waarvan er 9 als back-up dienen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

Als gevolg van de operatie zullen de dieren pijn aan de wond hebben,
echter zal deze onderdrukt worden met behulp van pijnstillers. Omdat
dit een ingrijpende operatie is met een experimentele hartklep bestaat
altijd de mogelijkheid van hartfalen en snelle achteruitgang van de
gezondheidstoestand van het dier. Om deze reden wordt de ernst van
dit experiment ingeschat als ernstig voor alle dieren.
Tijdens het verloop van de studie zullen er echos gemaakt worden om
de functionaliteit van de hartklep op te volgen.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De dieren zullen gedood worden aan het einde van het onderzoek,
omdat de hartklep uit het hart gehaald dient te worden voor verder
microscopisch onderzoek.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.
Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

Voor deze studie is het noodzakelijk om dieren te gebruiken, aangezien
de functionaliteit van de afbreekbare hartklep alleen getest kan worden
in een omgeving met bloed met daarin allerlei complexe componenten
zoals levende cellen welke zowel het nieuwe weefsel aanmaken als de
hartklep afbreken.

Voorafgaan aan deze studie zijn er de noodzakelijke testen in een
laboratorium uitgevoerd op de afbreekbare hartkleppen. Hierbij is
onder andere getest welke materialen het beste gebruikt kunnen
worden en hoe snel de gebruikte materialen afbreken. Ook is er data
beschikbaar van eerdere dierenstudies waarin uitgebreid is getest of de
hartklep geschikt is voor dit soort operaties en hoe er praktisch het
beste mee gewerkt kan worden. Al deze informatie komt nu samen in
de eindfase waarbij levende dieren nodig zijn voor de ultieme test.

De keuze voor het schapenmodel is gemaakt omdat dit een veelgebruikt
model is voor de evaluatie van veiligheid en functionaliteit van
producten zoals hartkleppen. Schapen zijn hier erg geschikt voor omdat
de anatomie erg lijkt op die van mensen. De grootte van de hartklep die
hier geplaatst kan worden heeft dezelfde maat als deze die in een
patiënt gebruikt zal worden.
De operatie zal steriel worden uitgevoerd, wat het risico op infecties zal
verlagen. Na de operatie zullen de dieren intensief in de gaten worden
gehouden, vergelijkbaar met een hartklep operatie. Pijn- en
infectiebestrijding wordt gegeven tijdens de eerste dagen na de
operatie. Hierna zijn er geen negatieve gevolgen voor de dieren meer te
verwachten. Direct na de operatie zullen de dieren alleen gehuisvest
worden om ze zo goed mogelijk te kunnen verzorgen. Zodra ze
voldoende opgeknapt zijn (binnen enkele dagen) zullen ze weer
gehuisvest worden in groepen.
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Titel van het project

Lactococcus lactis to stimulate check point inhibitors in immunooncology therapies.

Looptijd van het project

Feb 2019 - Feb 2024

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

melkzuurbacteriën, kankertherapie, tumorgroei

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Tumorcellen vormen bepaalde stoffen waardoor afweer tegen de tumor
door lichaamseigen cellen niet mogelijk is. Remmers van deze stoffen
werden ontwikkeld en ingezet bij de behandeling van kanker. Een
aantal van deze remmende stoffen werden reeds op de markt gebracht
en blijken goed te werken, maar de behandeling gaat gepaard met
matige tot ernstige bijwerkingen. Het doel van deze studie is om een
muismodel voor tumoren op te zetten en daarin te onderzoeken of met
de nieuw ontwikkelde melkzuurbacteriën een verhoogde
antitumoraktiviteit van de remmende stoffen kan worden bekomen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Indien succesvol, zal de behandeling met deze melkzuurbacteriën
bijdragen tot de werking van de remmende stoffen. Dit zou kunnen
leiden tot een verlaging van de dosis remmende stoffen met als gevolg
minder bijwerkingen voor de patiënt.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

C57Bl/6 muizen; n=500

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Er wordt verwacht dat de dieren slechts een matig ongemak zullen
ondervinden.
De dieren zullen op het einde van de proef geofferd worden om de
tumoren te bekijken en om te kijken hoe goed de behandelende
eiwitten afgeleverd worden. De dieren worden onder verdoving
gebracht door middel van een injectie en worden daarna gedood.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

Er zijn momenteel geen alternatieve dierloze methoden beschikbaar.

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

Dit project evalueert het mogelijke gebruik van melkzuurbacteriën op de
remmende stoffen. Indien aangetoond wordt dat bepaalde
bacteriestammen of bepaalde concentraties onvoldoende effect
vertonen, zal het aantal groepen worden beperkt.

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)

Het subcutaan muismodel in C57Bl/6 muizen staat omschreven als goed
model voor de evaluatie van een therapie.

Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De dieren worden gedurende een week geacclimatiseerd om stress
tijdens de dierproef te verminderen. Vanaf een gewichtsverlies van 20%,
een tumorgrootte groter dan 12.5 mm in diameter of verzwering van de
tumor waardoor het dier niet meer kan lopen, eten of drinken zal het
dier vroegtijdig worden gedood.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Evaluatie van het biologisch effect van een specifieke oogbehandeling
door middel van een nieuw medisch apparaat.

Looptijd van het project

2 weken

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

cryotherapie, oogbehandeling

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het doel van de studie is het testen van een nieuw apparaat; een
handheld cryo-pen. Het apparaat is een 20-tal cm lang en enkele cm dik
zonder verbinding met een ander toestel. Voor de benodigde
gasexpansie worden N2O patronen gebruikt zoals die in de espumaapparaten in de professionele horeca.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Commercialisering van een nieuw apparaat voor medische toepassing
dat praktischer in gebruik zal zijn en minder snel technische problemen
zou mogen kennen dan de huidige apparatuur.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Varken: één dier

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

De behandeling zal gebeuren onder algemene verdoving, aand
buitenzijde van het netvlies, en veroorzaakt dan ook geen aantasting
van het gezichtsvermogen. Een (zeldzame) complicatie is plaatselijke
aantasting van het netvlies, waarna een netvliesloslating kan optreden,
meestal enkele maanden tot zelfs jaren na het uitvoeren van de
behandeling. Gezien een euthanasie reeds na 2 weken uitgevoerd zal
worden, is er dan ook vrijwel geen kans dat deze complicatie zich zou
voordoen. Bij mensen wordt overigens regelmatig aan beide ogen een
cryo-behandeling uitgevoerd.

Het biologische effect van een dergelijke oogbehandeling wordt pas
zichtbaar na 10-14 dagen: dat is de tijd die nodig is om een reactie thv.
het netvlies en onderliggende lagen te krijgen. Vandaar dient gebruik
gemaakt te worden van een proefdier dat in leven blijft na de
behandeling.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Wanneer cryo-therapie bij mensen uitgevoerd wordt, gebeurt dit
meestal onder plaatselijke of zeldzamer onder algemene narcose
(kinderen), en is nadien geen pijnbestrijding nodig. Er wordt alleen
contact gemaakt tussen het uitwendige oog en het cryo-toestel, er
wordt dus geen insnede in het oog gemaakt. De kans op een
postoperatieve ooginfectie is dan ook onbestaand. De verwachte graad
van ernst voor dit varken is dan ook MILD.
Eutthanasie 14 dagen na de ingreep om een gedetailleerd microscopisch
oogonderzoek mogelijk te maken

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.
Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

Het biologische effect (plaatselijke reactie in het oog) van cryotherapie
zal nagekeken worden. Dit kan niet uitgevoerd worden op post-mortem
ogen.

Een succesvolle cryo-behandeling geeft altijd nadien een duidelijke
reactie op het netvlies. Een experiment op één dier lijkt dan ook
voldoende om de efficiëntie van het apparaat aan te tonen.

Gezien een varkensoog qua diameter ongeveer even groot is als een
klein mensenoog, wordt een voorkeur gegeven aan dit proefdier. Op
deze manier kan eenzelfde behandeling als bij de mens worden
uitgetest en is vrijwel direct de efficiëntie van dit apparaat bij de mens
aangetoond.
De behandeling zal gebeuren onder algemene verdoving. Er wordt geen
aantasting van het gezichtsvermogen verwacht. Bij mensen wordt
overigens regelmatig een beiderzijdse cryo-behandeling uitgevoerd
tijdens éénverdoving.
Wanneer cryo-therapie bij mensen uitgevoerd wordt, gebeurt dit
meestal onder plaatselijke of zeldzamer onder algemene verdoving
(kinderen), en is nadien geen pijnbestrijding nodig. Net zoals bij de
mens, zal dit proefdier bij de operatie ook enkele geneesmiddelen
krijgen toegediend in het oog om ontsteking, pijn en ongemak te
minimaliseren. Een dagelijkse opvolging wordt voorzien na de operatie
om het welzijn ten allen tijde te waarborgen.
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Titel van het project

Evaluatie van bacteriestammen in 2 muismodellen voor langdurige
ontsteking van de darmen.

Looptijd van het project

2 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

bacteriestammen, darmziekte, muizen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Dit project onderzoekt de mogelijke toepassing van verschillende
bacteriestammen in 2 muismodellen voor de behandeling van
langdurige darmziekte. De toegediende bacteriestam is een veilige
bacterie (o.a. gebruikt in de zuivelindustrie) die oraal ingenomen kan
worden, en die lokaal in de darm zijn eiwit aanmaakt dat voor de
genezing zorgt.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit project kan bijdragen tot de ontwikkeling van een nieuw type
geneesmiddelen voor de behandeling van langdurige darmziekte.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

1710 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De dieren zullen een matig lijden ondervinden. Voornamelijk door het
introduceren van de darmziekte.
De dieren zullen op het einde van het project gedood worden om
weefsels te collecteren en te analyseren.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

Dit project kan niet uitgevoerd worden met alternatieve dierloze
methoden zonder te raken aan de betrouwbaarheid van het onderzoek.

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

We trachten het aantal muizen te beperken tot 10 per groep. Dit is
voldoende om een therapeutisch relevant verschil aan te tonen tussen
de behandelingsgroepen onderling.

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)

Deze diersoort wordt in de literatuur naar voor geschoven als de beste
keuze voor studies in langdurige darmziektes.

Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De dieren zullen in groep gehuisvest worden en beschikken over de
nodige verrijking. De dieren worden ook dagelijks opgevolgd aan de
hand van vooraf bepaalde parameters. Mocht blijken uit deze dagelijkse
evaluatie dat dieren onnodig lijden, zullen deze vroegtijdig gedood
worden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Opheldering van oorzaken van achterstand van hersenontwikkeling door
radioaktiviteit

Looptijd van het project

5 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Ioniserende straling; hersenontwikkeling

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Bestraling van ongeboren kinderen met matige tot hoge doses
radioaktiviteit kan leiden tot verstandelijke afwijkingen en problemen
met de hersenontwikkeling. Dat is de reden waarom zwangere vrouwen
in principe niet blootgesteld mogen worden aan radioaktiviteit. Ons
onderzoek is erop gericht om de onderliggende biologische oorzaken
van de negatieve effecten van straling op de hersenontwikkeling na te
gaan en mogelijke therapieën te onderzoeken waardoor deze effecten
kunnen voorkomen worden.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

In eerste instantie kan dit onderzoek mogelijk leiden tot therapieën die
gebruikt kunnen worden bij zwangere vrouwen met kanker. Bij deze
vrouwen wordt stralingstherapie, wat normaal bij ongeveer de helft van
de kankerpatiënten wordt gebruikt, over het algemeen niet toegepast
vanwege mogelijke negatieve effecten op het ongeboren kind. Bij
uitbreiding zal dit onderzoek leiden tot een beter fundamenteel begrip
van hersenontwikkeling in zoogdieren.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Muizen; 350

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Bestraalde dieren kunnen mogelijk een tijdelijk verminderde immuniteit
hebben. Aangezien de dieren meestal snel worden opgeofferd en ze in
een zeer propere laboratoriumomgeving leven, zal dit weinig of geen
negatieve effecten inhouden. Verder zullen bestraalde foetussen na de
geboorte een groeiachterstand en lichte verstandelijke afwijking
hebben. Aangezien de dieren niet in het wild leven en dus geen
natuurlijke vijanden tegenkomen, zullen ze hiervan weinig of geen
negatieve effecten ondervinden.
De dieren zullen opgeofferd worden.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Naast ons onderzoek op dieren zullen we ook onderzoek doen op
celculturen en 3-D mini-hersenen die in cultuur worden gegroeid.
Echter, vanwege de complexiteit van embryonale hersenontwikkeling is
het onmogelijk om dit proces te bestuderen zonder het gebruik van
levende dieren.

Waar mogelijk zal gebruik gemaakt worden van hogervermelde
alternatieven. Voor bepaalde eindpunten zal ook gebruik gemaakt
worden van publieke databases met resultaten van eerdere
experimenten die voor ons onderzoek van nut kunnen zijn.

Muizen zijn een zeer goed diermodel voor het bestuderen van
(menselijke) embryonale hersenontwikkeling en verstandelijke functies.
Verschillende testen zijn ontwikkeld voor het analyseren van
verstandelijk gedrag en hersenfuncties bij muizen.
Experimenten worden afgebroken door anesthesie van de muis
wanneer dieren niet meer vrij kunnen bewegen of indien ze meer dan
20% van hun gewicht verliezen. We zullen alle aanbevelingen en regels
volgen om zoveel als mogelijk schadelijke effecten op de dieren te
vermijden. Ons nieuwe animalarium is perfect uitgerust met de meest
recente standaarden om het dierenwelzijn te garanderen.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Aquavlan2: WP6.3 Voeders voor grow-out

Looptijd van het project

oktober 2016 - september 2019

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

visvoeder, vismeelvervangers, RAS

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

In de voorgelegde proef willen we onderzoeken of vismeel in voeder
voor regenboogforel volledig vervangen kan worden door een kern die
de samenstelling van vismeel benadert. Hiertoe worden vijf kernen
samengesteld, bestaande uit single cell proteins, insectenmeel,
pluimenmeel, kristallijne aminozuren en additieven. Deze kern moet
een duurzaam en betaalbaar alternatief bieden voor vismeel. We
mikken op een praktische toepassing voor de teelt van deze vissoort.
Het doel is na te gaan in welke mate we vismeel kunnen vervangen,
zonder dat dit nadelige invloeden heeft op de prestaties van de vissen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

In visvoeding voor aquacultuur wordt doorgaans vismeel als eiwitbron
gebruikt. Vismeel wordt echter steeds schaarser en duurder. Het
gebruik van vismeel wordt bovendien als niet-duurzaam beschouwd,
vanwege de impact op vispopulaties en marine ecosystemen. Met deze
proef willen we achterhalen of we vismeel in forelvoeder volledig
kunnen vervangen door een samengestelde kern, zonder dat dit de
zoötechnische prestaties van regenboogforel in recirculatiesystemen
beïnvloedt. Deze kern moet een duurzaam en betaalbaar alternatief
bieden voor vismeel.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Soort: regenboogforel (Oncorhynchus mykiss)

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

De experimentele periode duurt 12 weken. Elke 3 weken worden de
vissen gevangen en gewogen. Dit kan leiden tot lichte stress waardoor
de voeropname de dag van weging lichtjes daalt. Potentieel
stresserende handelingen (wegen en merken) gebeuren steeds onder
verdoving. Bij het merken wordt een kleine incisie gemaakt in de
buikholte, welke na 1 à 2 dagen herstelt. Na afloop van het experiment
worden alle dieren geëuthanaseerd.

Aantal: 630
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

We willen achterhalen in welke mate een zelf samengestelde kern
gebruikt kan worden als vismeelvervanger in forellenvoeder. Het
aandeel vismeel dat kan worden vervangen door een alternatieve
eiwitbron is soortafhankelijk. Daarom kan enkel de doelsoort zelf
gebruikt worden in deze proef.

De vereiste steekproefgrootte werd berekend op basis van een
ongepaarde t-test, corrigerend voor multiple testing. Om tussen de
behandelingen een verschil in eindgewicht te kunnen detecteren van 21
g of groter, hebben we 35 observaties nodig per tank, en dus 630
regenboogforellen in totaal. De dieren worden individueel gemerkt en
opgevolgd. Hierdoor vergroot de statistische power aanzienlijk, en
hebben we dus minder dieren nodig om statistisch relevante resultaten
te bekomen.

Het onderzoek mikt specifiek op de toepassing van een
vismeelvervanger in voeder voor regenboogforel. Het aandeel vismeel
dat kan worden vervangen door een alternatieve eiwitbron is
soortafhankelijk. Daarom kan enkel de doelsoort zelf gebruikt worden in
deze proef.
De dieren worden gehouden in een aangepaste omgeving, met
adequate voeding en dagelijkse controle. Manipulaties worden tot een
minimum herleid en zijn van korte duur. Ongerief wordt verder
geminimaliseerd door de dieren te verdoven tijdens stresserende
handelingen (merken en wegen).

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Aquavlan2: WP6.3 Voeders voor grow-out

Looptijd van het project

oktober 2016 - september 2019

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

visvoeder, vismeelvervangers, RAS

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

In de voorgelegde proef willen we onderzoeken of vismeel in voeder
voor regenboogforel vervangen kan worden door drie alternatieve
eiwitbronnen op basis van reststromen uit de pluimveesector, allen
ontwikkeld door projectpartner Empro: Pepsol verenhydrolaat, Empaq
verenmeel en Em'meat beender-vleesmeel. We mikken op een
praktische toepassing voor de teelt van deze vissoort. Het doel is na te
gaan in welke mate we vismeel kunnen vervangen, zonder dat dit
nadelige invloeden heeft op de prestaties van de vissen. Deze producten
zouden een duurzaam en betaalbaar alternatief kunnen bieden voor
vismeel.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

In visvoeding voor aquacultuur wordt doorgaans vismeel als eiwitbron
gebruikt. Vismeel wordt echter steeds schaarser en duurder. Het
gebruik van vismeel wordt bovendien als niet-duurzaam beschouwd,
vanwege de impact op vispopulaties en marine ecosystemen. Met deze
proef willen we achterhalen of we vismeel in forelvoeder kunnen
vervangen door alternatieve eiwitbronnen op basis van reststromen uit
de pluimveesector, zonder dat dit de zoötechnische prestaties van
regenboogforel in recirculatiesystemen beïnvloedt. Deze producten
moeten een duurzaam en betaalbaar alternatief bieden voor vismeel.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Soort: regenboogforel (Oncorhynchus mykiss)

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

De experimentele periode duurt 12 weken. Elke 3 weken worden de
vissen gevangen en gewogen. Dit kan leiden tot lichte stress waardoor
de voeropname de dag van weging lichtjes daalt. Potentieel
stresserende handelingen (wegen en merken) gebeuren steeds onder
verdoving. Bij het merken wordt een kleine incisie gemaakt in de
buikholte, welke na 1 à 2 dagen herstelt. Na afloop van het experiment
worden alle dieren geëuthanaseerd.

Aantal: 630
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

We willen achterhalen in welke mate eiwitbronnen op basis van
reststromen uit de pluimveesector gebruikt kunnen worden als
vismeelvervanger in forellenvoeder. Het aandeel vismeel dat kan
worden vervangen door een alternatieve eiwitbron is soortafhankelijk.
Daarom kan enkel de doelsoort zelf gebruikt worden in deze proef.

De vereiste steekproefgrootte werd berekend op basis van een
ongepaarde t-test, corrigerend voor multiple testing. Om tussen de
behandelingen een verschil in eindgewicht te kunnen detecteren van 21
g of groter, hebben we 35 observaties nodig per tank, en dus 630
regenboogforellen in totaal. De dieren worden individueel gemerkt en
opgevolgd. Hierdoor vergroot de statistische power aanzienlijk, en
hebben we dus minder dieren nodig om statistisch relevante resultaten
te bekomen.
Het onderzoek mikt specifiek op de toepassing van vismeelvervangers in
voeder voor regenboogforel. Het aandeel vismeel dat kan worden
vervangen door een alternatieve eiwitbron is soortafhankelijk. Daarom
kan enkel de doelsoort zelf gebruikt worden in deze proef.
De dieren worden gehouden in een aangepaste omgeving, met
adequate voeding en dagelijkse controle. Manipulaties worden tot een
minimum herleid en zijn van korte duur. Ongerief wordt verder
geminimaliseerd door de dieren te verdoven tijdens stresserende
handelingen (merken en wegen).

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Controle over de voortplanting van de zoetwaterkabeljauw om het
pootvisaanbod te vergroten (LotaPLUS)

Looptijd van het project

3 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Aquacultuur, zoetwaterkabeljauw,voortplanting

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

De zoetwaterkabeljauw is een nieuwe kweeksoort is voor de Belgische
sector waardoor er toch nog soortspecifieke kennis en ervaring over de
voortplanting in kunstmatige omstandigheden bij de kwekers ontbreekt.
Odisee wil in aangepaste kweeksystemen met volledige controle over
temperatuur- en lichtregime onderzoek uitvoeren naar verschillende
temperatuur- en voederprotocols

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Een betere controle over de voortplanting van de zoetwaterkabeljauw
moet leiden tot een grotere en stabiele pootvisproductie voor de
kwekerijen, die nu afhangen van wisselende en soms geen
paairesultaten. Deze verbeterde controle moet ook leiden tot een
synchronisatie van het paaien bij de ouderdieren, waardoor de
vermoeiende paaiperiode ingekort wordt. Een aangepast voeder voor
ouderdieren kan ervoor zorgen dat er minder ouderdieren nodig zijn om
de nodige productie aan pootvis te bewerkstelligen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Zoetwaterkabeljauw(Lota lota) , 180

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

*Routineverloop van de proef: beperkt aantal handelingen van beperkte
duur (wegen en meten).
*Injectie van hormonen, katherisatie en afstrijken: gebeurt onder
verdoving. Na het ontwaken uit de verdoving starten de vissen
onmiddellijk terug met het vertonen van normaal gedrag alsook met het
opnemen van voer.
*Plaatsen PIT tag: de incisie wordt gemaakt onder verdoving en een
dergelijk kleine incisie groeit snel dicht (1-2 dagen). Na het ontwaken uit
de verdoving starten de vissen onmiddellijk terug met het vertonen van
normaal gedrag alsook met het opnemen van voer.

Toepassing van de 3Vs

605

1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

Deze proef is vooral gericht op de zoetwaterkabeljauw waardoor er dus
specifiek met dieren van deze soort moet gewerkt worden.

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het beoogde aantal proefdieren is gebaseerd op cijfers uit de literatuur
(Kucharczyk et al. (2018), Zarski et al. (2010)). Volgens statistische
berekeningen kunnen de onderzoeksvragen met dit aantal beantwoord
worden.
De voorziene proefopstelling maakt het mogelijk om onafhankelijk van
elkaar het effect van voederprotocol en temperatuurprotocol te
schatten. Hierdoor vermijden we de opzet van een tweede aparte
proefopstelling met andere vissen en verminderen we aantal
proefdieren voor dit onderzoek
Het onderzoek mikt specifiek op de voortplanting van de
zoetwaterkabeljauw, Daarom kan enkel de doelsoort zelf gebruikt
worden in deze proef.
De dieren worden gehouden in een aangepaste omgeving, met
adequate voeding en dagelijkse controle. Manipulaties worden tot een
minimum herleid en zijn van korte duur. Ongerief wordt verder
geminimaliseerd door de dieren te verdoven tijdens stresserende
handelingen.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Pilootstudie rond farmacokinetiek van een nieuwe onstekingsremmer
bij varkens

Looptijd van het project

januari 2018, 1 dag

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

ontstekingsremmer, farmacokinetiek, pilootstudie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Ontstekingsremmers kunnen pijn en ontsteking verminderen bij
aandoeningen waaronder kreupelheid bij varkens. In het kader van de
registratie van een nieuwe formulering meloxicam dienen uitgebreide
klinische studies uitgevoerd te worden. Deze studie dient als
pilootstudie om meer inzicht te verkrijgen in de farmacokinetiek van het
product. Op basis van deze studie kan de gepaste doseringen en
steekproefgrootte bepaald worden voor de eigenlijke
registratieproeven.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Na registratie kan dit product in de praktijk ingezet worden om pijn en
ontsteking te bestrijden.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

20 varkens

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

We verwachten dat de dieren beperkt (P1) ongemak zullen ondervinden
gedurende de bloedstaalname. De dieren die het niet geregistreerde
product krijgen, zullen geeuthanaseerd worden op het einde van de
proef.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De opname van een geneesmiddel in het bloed verschilt van diersoort
tot diersoort. Om meloxicam opname bij varkens na te gaan, moet dit
middel bij varkens getest worden.

Een van de doelen is data verzamelen om een gepaste steekproef te
kunnen bepalen voor de eigenlijke registratie studies. Uit voorafgaande
studies is gebleken dat 5 dieren per groep hiervoor gepast is.

De opname van een geneesmiddel in het bloed verschilt van diersoort
tot diersoort. Om meloxicam opname bij varkens na te gaan, moet dit
middel bij varkens getest worden. De algemene gezondheid zal
dagelijks opgevolgd worden. Elke gebeurtenis die het welzijn of
gezondheid van de dieren bedreigt zal meegedeeld worden aan de
bedrijfsdierenarts. Indien nodig zal deze dierenarts de dieren
onderzoeken en de nodige stappen ondernemen.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Evaluatie van de werkzaamheid van coccidiostaticum Monimax in
vleeskuikens experimenteel geïnfecteerd met Eimeria spp.

Looptijd van het project

04/01/2018 tot 07/02/2018 (35 dagen)

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Coccidiostaticum, vleeskip, floorpen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

ja

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het doel van de studies is om de werkzaamheid van een
coccidiostaticum tegen verschillende Eimeria spp. te bepalen. Deze
proeven kaderen in de verlenging van het registratie dossier van dit
middel.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Deze studies kaderen in de verlenging van het registratie dossier van
een bestaand coccidiostaticum. Bewijs van werkzaamheid is vereist
volgens VERORDENING (EG) Nr. 429/2008 VAN DE COMMISSIE van 25
april 2008 tot vaststelling van voorschriften ter uitvoering van
Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de
Raad wat betreft de opstelling en indiening van aanvragen en de
beoordeling van en de verlening van vergunningen voor
toevoegingsmiddelen voor diervoeding.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

2340 ROSS308 vleeskippen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

We verwachten dat de dieren beperkt (P1) tot matig (P2) ongemak
zullen ondervinden (vb. diarree, licht gedaalde voederopname) voor
enkele dagen. De algemene gezondheid zal dagelijks opgevolgd worden.
De dieren zullen geeuthanaseerd worden op het einde van de proef of
voor het nagaan van de darmgezondheid.

Om de werkzaamheid tegen specifieke coccidiose soorten te kunnen
testen zullen 6 verschillende inocula gebruikt worden.

Toepassing van de 3Vs

609

1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

Coccidiose soorten zijn moeilijk in vitro te kweken. Proeven op levende
dieren zijn vereist volgens verordening (EG) Nr. 429/2008

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Een sample size berekening werd uitgevoerd om een inschatting te
maken van het benodigde aantal dieren.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Coccidiose schaadt de darmgezondheid van kippen. Coccidiose soorten
zijn diersoort specifiek. Omwille van deze reden zal de studie uitgevoerd
worden op kippen. Alternatieven zonder proefdieren zijn geen optie. De
algemene gezondheid zal dagelijks opgevolgd worden. Elke gebeurtenis
die het welzijn of gezondheid van de dieren bedreigt zal meegedeeld
worden aan de bedrijfsdierenarts. Indien nodig zal deze dierenarts de
dieren onderzoeken en de nodige stappen ondernemen. Er zal voldaan
worden aan de Europese richtlijnen inzake de huisvesting voor
proefdieren

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

610

Titel van het project

Werkzaamheid van verschillende producten toegediend via het voeder
in controle van necrotische enteritis

Looptijd van het project

januari-februari 2018

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Necrotische enteritis, vleeskip, gistcellen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het doel van dit project is om de werkzaamheid van verschillende
producten op intestinale lesie scores na experimentele inductie van
necrotische enteritis bij vleeskippen na te gaan. Deze behandelingen
zullen vergeleken worden met een geïnfecteerde onbehandelde
controle groep (infected untreated control, IUC) en een geïnfecteerde
behandelde controle groep (infected treated control, ITC) In totaal
worden 7 groepen voorzien in deze studie.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Necrotische enteritis kan relatief eenvoudig bestreden worden met
antimicrobiële middelen. Omwille van resistentie ontwikkeling staat het
gebruik van deze antimicrobiële middelen onder druk. Gedurende de
laatste jaren werden verschillenden producten (pre- of probiotica,
enzymen, verzuring producten, …) op de markt gebracht die een
mogelijk alternatief bieden voor antimicrobiële middelen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

700 vleeskippen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

We verwachten dat de dieren beperkt (P1) tot matig (P2) ongemak
zullen ondervinden (vb. diarree, licht gedaalde voederopname) voor
enkele dagen. De algemene gezondheid zal dagelijks opgevolgd worden.
De dieren zullen geeuthanaseerd worden op het einde van de proef of
voor het nagaan van de darmgezondheid.

Toepassing van de 3Vs

611

1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Necrotische enteritis schaadt de darmgezondheid van kippen. Omwille
van deze reden zal de studie uitgevoerd worden op kippen. Necrostische
enteritis kan tot op heden niet in vitro nagebootst worden.

Het nodige aantal proefdieren werd nagegaan door een statisticus. De
berekeningen zijn gedocumenteerd in de proefaanvraag.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Necrotische enteritis schaadt de darmgezondheid van kippen. Omwille
van deze reden zal de studie uitgevoerd worden op kippen.
Alternatieven zonder proefdieren zijn geen optie. De algemene
gezondheid zal dagelijks opgevolgd worden. Elke gebeurtenis die het
welzijn of gezondheid van de dieren bedreigt zal meegedeeld worden
aan de bedrijfsdierenarts. Indien nodig zal deze dierenarts de dieren
onderzoeken en de nodige stappen ondernemen. Er zal voldaan worden
aan de Europese richtlijnen inzake de huisvesting voor proefdieren.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

612

Titel van het project

Veiligheid van nieuwe coccidiose vaccin stammen

Looptijd van het project

25 januari 2018 – 25 maart 2018

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Coccidiose, vaccin, veiligheid

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

je

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Coccidiose blijft één van de meest voorkomende en economisch
belangrijke ziekten in de pluimvee sector.Vaccins met levende stammen
vormen een belangrijk onderdeel binnen de preventie van coccidiose.
Deze stammen moeten voldoende immuniteit opwekken maar mogen
niet schadelijk zijn voor de dieren. Het doel van de studie is om de
veiligheid van nieuwe coccidiose vaccin stammen te testen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Deze nieuwe vaccin stammen bieden mogelijks een hoge bescherming
aan dieren met weinig bijwerkingen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

200 SPF kippen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

We verwachten dat de dieren beperkt (P1) ongemak zullen ondervinden
gedurende de inoculatie. De algemene gezondheid zal dagelijks
opgevolgd worden. De dieren zullen geeuthanaseerd worden op het
einde van de proef.

Toepassing van de 3Vs

613

1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Eimeria species zijn gastheer specifiek. Er kunnen dus geen andere
diersoorten gebruikt worden om de veiligheid van coccidiose vaccins te
evalueren bij kippen.

Het aantal proefdieren per groep (n= 20) werd overgenomen uit de
Europese farmacopee (04/213:2326).

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Eimeria species zijn gastheer specifiek. Er kunnen dus geen andere
diersoorten gebruikt worden om de veiligheid van coccidiose vaccins te
evalueren bij kippen. De algemene gezondheid zal dagelijks opgevolgd
worden. Elke gebeurtenis die het welzijn of gezondheid van de dieren
bedreigt zal meegedeeld worden aan de bedrijfsdierenarts. Indien nodig
zal deze dierenarts de dieren onderzoeken en de nodige stappen
ondernemen. Er zal voldaan worden aan de Europese richtlijnen inzake
de huisvesting voor proefdieren.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

614

Titel van het project

Evaluatie van de werkzaamheid van 3 coccidiostatica in vleeskuikens
experimenteel geïnfecteerd met Eimeria spp.

Looptijd van het project

8-2-2018 tot 31-3-2018

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Coccidiostaticum, vleeskip, dosis

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

ja

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het doel van deze studies is om de huidige werkzaamheid van 3
coccidiostatica te evalueren bij broilers als hulp in de preventie tegen
coccidiose veroorzaakt door Eimeria species.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Deze studies kaderen in de vernieuwing van registratie van 3
coccidiostatica. Bewijs van werkzaamheid van een coccidiostaticum is
vereist volgens VERORDENING (EG) Nr. 429/2008 VAN DE COMMISSIE
van 25 april 2008 tot vaststelling van voorschriften ter uitvoering van
Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de
Raad wat betreft de opstelling en indiening van aanvragen en de
beoordeling van en de verlening van vergunningen voor
toevoegingsmiddelen voor diervoeding.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

2787 vleeskippen (929 per studie)

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

We verwachten dat de dieren beperkt (P1), matig (P2) tot ernstig
ongemak (P3) zullen ondervinden (diarree, licht gedaalde
voederopname tot bloedverlies in de blinde darm) voor enkele dagen.
De algemene gezondheid zal dagelijks opgevolgd worden. De dieren
zullen geeuthanaseerd worden op het einde van de proef of voor het
nagaan van de darmgezondheid.

Toepassing van de 3Vs

615

1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

Coccidiose soorten zijn moeilijk in vitro te kweken. Proeven op levende
dieren zijn vereist volgens verordening (EG) Nr. 429/2008

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Het nodige aantal proefdieren werd nagegaan door een statisticus. Dit
werd gedocumenteerd in de proefaanvraag.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Coccidiose schaadt de darmgezondheid van kippen en zijn diersoort
specifiek. Omwille van deze reden zal de studie uitgevoerd worden op
kippen. Alternatieven zonder proefdieren zijn geen optie. De algemene
gezondheid zal dagelijks opgevolgd worden. Elke gebeurtenis die het
welzijn of gezondheid van de dieren bedreigt zal meegedeeld worden
aan de bedrijfsdierenarts. Indien nodig zal deze dierenarts de dieren
onderzoeken en de nodige stappen ondernemen. Er zal voldaan worden
aan de Europese richtlijnen inzake de huisvesting voor proefdieren.
Humane eindpunten zullen opgevolgd worden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

616

Titel van het project

Veiligheid van een coccidiose vaccin.

Looptijd van het project

maart/april 2018

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Coccidiose, vaccin, veiligheid

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Coccidiose blijft één van de meest voorkomende en economisch
belangrijke ziekten in de pluimvee sector.Vaccins met levende stammen
vormen een belangrijk onderdeel binnen de preventie van coccidiose.
Deze stammen moeten voldoende immuniteit opwekken maar mogen
niet schadelijk zijn voor de dieren. Het doel van de studie is om de
veiligheid van een coccidiose vaccin te testen bij jonge leghennen en
moederdieren.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De veiligheid van het vaccin werd bewezen in registratie proeven met
een 10x dosis. In bepaalde praktijkomstandigheden kunnen de
vaccinstammen sterk vermenigvuldigen en komen de dieren in contact
met meer dan 10x de dosis. Binnen deze studie wordt nagegaan of
dergelijke aantallen schadelijk zijn.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

60 leghennen en 60 moederdieren

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

We verwachten dat de dieren beperkt (P1 tot P2) ongemak zullen
ondervinden gedurende de inoculatie. Sommige dieren zullen
gevaccineerd worden met een hoge dosis verzwakte coccidiose
stammen. De algemene gezondheid zal dagelijks opgevolgd worden. De
dieren zullen geeuthanaseerd worden op het einde van de proef.

Toepassing van de 3Vs

617

1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Eimeria species zijn gastheer specifiek. Er kunnen dus geen andere
diersoorten gebruikt worden om de veiligheid van coccidiose vaccins te
evalueren bij kippen.

Het aantal proefdieren per groep (n= 20) werd overgenomen uit de
Europese farmacopee (04/213:2326).

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Eimeria species zijn gastheer specifiek. Er kunnen dus geen andere
diersoorten gebruikt worden om de veiligheid van coccidiose vaccins te
evalueren bij kippen. De algemene gezondheid zal dagelijks opgevolgd
worden. Elke gebeurtenis die het welzijn of gezondheid van de dieren
bedreigt zal meegedeeld worden aan de bedrijfsdierenarts. Indien nodig
zal deze dierenarts de dieren onderzoeken en de nodige stappen
ondernemen. Er zal voldaan worden aan de Europese richtlijnen inzake
de huisvesting voor proefdieren.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

618

Titel van het project

Anti-inflammatoir effect van Ketoprofen OS op een experimentele ILT
infectie.

Looptijd van het project

maart/april 2018

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

NSAID, kippen, inflammatie, ILT

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

NSAIDs (non-steroidal anti-inflammatory drugs) worden frequent
gebruikt om symptomen en inflammatie bij infectieuze ziekten te
bestrijden. Informatie omtrent hun werkzaamheid bij vogelsoorten is
gelimiteerd. Het doel van deze studie is om het anti-inflammatoire
effect van Ketoprofen OS (een NSAID) te bepalen bij een experimentele
ILT (infectieuze laryngotracheïtis) studie.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Ketoprofen is nog niet geregistreerd bij kippen. Bij kippenziekten zoals
ILT zijn er momenteel geen mogelijkheden om de inflammatie te
bestrijden. Ketoprofen kan mogelijks ingezet worden bij kippen om
inflammatie bij ziekten zoals ILT te bestrijden. Dit zou het dierenwelzijn
ten goede komen en productieverliezen veroorzaakt door de ziekte
beperkten.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

80 SPF kippen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

We verwachten dat de dieren matig (vb. conjunctivitis) tot ernstig (P3)
ongemak zullen ondervinden (vb. ademnood) vanaf dag 21. De dieren
zullen bij geeuthanaseerd worden bij het bereiken van humane
eindpunten of op het einde van de proef.

Toepassing van de 3Vs

619

1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Ketoprofen werkt in op de inflammatie na infectie. Deze inflammatie
vindt plaats in het levende dier. Bij mogelijke registratie van ketoprofen
zijn in vivo proeven vereist bij het doeldier.

Het aantal proefdieren per groep (n= 20) werd overgenomen uit de
Europese farmacopee (04/2013:1068).

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Ketoprofen is nog niet geregistreerd bij kippen. ILT veroorzaakt een
duidelijke inflammatie. Uitbraken komen vaak voor. De algemene
gezondheid zal dagelijks opgevolgd worden. Na inoculatie zullen de
dieren 2 maal daags geobserveerd worden. Bij het bereiken van de
humane eindpunten zullen de dieren geëuthanaseerd worden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Werkzaamheid van verschillende producten toegediend via het voeder
in controle van necrotische enteritis

Looptijd van het project

15 maart 2018 tot 10 april 2018 (27 dagen)

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Necrotische enteritis, vleeskip, probiotica

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het doel van dit project is om de werkzaamheid van verschillende
probiotica op intestinale lesie scores na experimentele inductie van
necrotische enteritis bij vleeskippen na te gaan. Deze behandelingen
zullen vergeleken worden met een geïnfecteerde onbehandelde
controle groep (infected untreated control, IUC) en een geïnfecteerde
behandelde controle groep (infected treated control, ITC) In totaal
worden 6 groepen voorzien in deze studie.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Necrotische enteritis kan relatief eenvoudig bestreden worden met
antimicrobiële middelen. Omwille van resistentie ontwikkeling staat het
gebruik van deze antimicrobiële middelen onder druk. Gedurende de
laatste jaren werden verschillenden producten (pre- of probiotica,
enzymen, verzuring producten, …) op de markt gebracht die een
mogelijk alternatief bieden voor antimicrobiële middelen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

648 vleeskippen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

We verwachten dat de dieren beperkt (P1) tot matig (P2) ongemak
zullen ondervinden (vb. diarree, licht gedaalde voederopname) voor
enkele dagen. De algemene gezondheid zal dagelijks opgevolgd worden.
De dieren zullen geeuthanaseerd worden op het einde van de proef of
voor het nagaan van de darmgezondheid.

Toepassing van de 3Vs

621

1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Necrotische enteritis schaadt de darmgezondheid van kippen. Omwille
van deze reden zal de studie uitgevoerd worden op kippen. Necrostische
enteritis kan tot op heden niet in vitro nagebootst worden.

Het nodige aantal proefdieren werd nagegaan door een statisticus. De
berekeningen zijn gedocumenteerd in de proefaanvraag.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Necrotische enteritis schaadt de darmgezondheid van kippen. Omwille
van deze reden zal de studie uitgevoerd worden op kippen.
Alternatieven zonder proefdieren zijn geen optie. De algemene
gezondheid zal dagelijks opgevolgd worden. Elke gebeurtenis die het
welzijn of gezondheid van de dieren bedreigt zal meegedeeld worden
aan de bedrijfsdierenarts. Indien nodig zal deze dierenarts de dieren
onderzoeken en de nodige stappen ondernemen. Er zal voldaan worden
aan de Europese richtlijnen inzake de huisvesting voor proefdieren.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Werkzaamheid van verschillende producten toegediend via het voeder
in controle van necrotische enteritis

Looptijd van het project

15 maart 2018 tot 10 april 2018 (27 dagen)

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Necrotische enteritis, vleeskip

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het doel van dit project is om de werkzaamheid van verschillende
producten op intestinale lesie scores na experimentele inductie van
necrotische enteritis bij vleeskippen na te gaan. Deze behandelingen
zullen vergeleken worden met een geïnfecteerde onbehandelde
controle groep (infected untreated control, IUC) en een geïnfecteerde
behandelde controle groep (infected treated control, ITC) In totaal
worden 4 groepen voorzien in deze studie.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Necrotische enteritis kan relatief eenvoudig bestreden worden met
antimicrobiële middelen. Omwille van resistentie ontwikkeling staat het
gebruik van deze antimicrobiële middelen onder druk. Gedurende de
laatste jaren werden verschillenden producten (pre- of probiotica,
enzymen, verzuring producten, …) op de markt gebracht die een
mogelijk alternatief bieden voor antimicrobiële middelen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

216 vleeskippen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

We verwachten dat de dieren beperkt (P1) tot matig (P2) ongemak
zullen ondervinden (vb. diarree, licht gedaalde voederopname) voor
enkele dagen. De algemene gezondheid zal dagelijks opgevolgd worden.
De dieren zullen geeuthanaseerd worden op het einde van de proef
voor het nagaan van de darmgezondheid.

Toepassing van de 3Vs

623

1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Necrotische enteritis schaadt de darmgezondheid van kippen. Omwille
van deze reden zal de studie uitgevoerd worden op kippen. Necrostische
enteritis kan tot op heden niet in vitro nagebootst worden.

Het nodige aantal proefdieren werd nagegaan door een statisticus. De
berekeningen zijn gedocumenteerd in de proefaanvraag.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Necrotische enteritis schaadt de darmgezondheid van kippen. Omwille
van deze reden zal de studie uitgevoerd worden op kippen.
Alternatieven zonder proefdieren zijn geen optie. De algemene
gezondheid zal dagelijks opgevolgd worden. Elke gebeurtenis die het
welzijn of gezondheid van de dieren bedreigt zal meegedeeld worden
aan de bedrijfsdierenarts. Indien nodig zal deze dierenarts de dieren
onderzoeken en de nodige stappen ondernemen. Er zal voldaan worden
aan de Europese richtlijnen inzake de huisvesting voor proefdieren.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Efficaciteit van verschillende doseringen van Parofor tegen Histomonas
meleagridis infectie in kalkoenen en leghennen onder floorpen
condities.

Looptijd van het project

40 dagen (14/03/2018 tot 24/04/2018)

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Histomonas meleagridis, parofor, kalkoenen, leghennen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

ja

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Gezien de hoge mortaliteit als gevolg van histomonosis en beperkte
behandelingsmethoden, is onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen van
groot belang. Bij leghennen is de mortaliteit beperkter dan bij
kalkoenen. Histomonosis hier wordt vooral gekarakteriseerd door
necrotische letsels in de caeca en een verminderde ei productie .

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Histomonosis wordt veroorzaakt door Histomonas meleagridis, en
wordt gekarakteriseerd door necrotische lesies in de lever en caeca. De
symptomen zijn erg fataal voor kalkoenen.

Het doel van deze proef is om de werkzaamheid van verschillende
doseringen van Parofor te bepalen tegen sterfte door histomonas bij
kalkoenen en het effect op ei productie bij leghennen.

Bij leghennen is de mortaliteit beperkter dan bij kalkoenen.
Histomonosis hier wordt vooral gekarakteriseerd door een verminderde
ei productie en necrotische letsels in de caeca.
Gezien de hoge mortaliteit bij kalkoenen en beperkte
behandelingsmethoden (geen geregistreerd therapeuticum voor
handen), is onderzoek naar nieuwe therapeutische geneesmiddelen van
groot belang.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

240 Kalkoenen (Hybrid Converter) + 180 leghennen (ISA brown)

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?

Zowel de kalkoenen als de leghennen zullen een beperkt (P1) ongemak
ondervinden ten gevolge van de cloacale inoculatie. De leghennen
zullen een beperkt (P1) ongemak ondervinden ten gevolge van de
Histomonas infectie. Onbehandelde kalkoenen zullen een ernstig (P3)
ongemak ondervinden door de gevolgen van de histomonosis, welke
necrotische letsels veroorzaakt in lever en caeca van het dier, wat vaak
leidt tot sterfte. De dieren zullen op het einde van de proef

625

Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

geëuthanaseerd worden om Histomonas lesie scores in de lever en
caeca na te gaan bij de overlevende dieren.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Het doel is om het effect op mortaliteit bij kalkoenen geïnfecteerd met
histomonas te bekijken. Het doel is ook om het effect op ei productie bij
leghennen geïnfecteerd met histomonas te bekijken, De proef kan dus
enkel met target dieren (kalkoenen en leghennen) uitgevoerd worden.

Het nodige aantal proefdieren werd nagegaan door een statisticus. Dit
werd gedocumenteerd in de proefaanvraag.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Aangezien histomonas voornamelijk bij kalkoenen een hoge sterfte
induceert en bij leghennen kan zorgen voor een belangrijke reductie in
ei productie, en men het effect van de verschillende doseringen Parofor
hierop wil testen, is deze diersoort bij deze studie noodzakelijk.
Alternatieven zonder proefdieren zijn geen optie. De algemene
gezondheid zal dagelijks opgevolgd worden. Elke gebeurtenis die het
welzijn of gezondheid van de dieren bedreigt, zal meegedeeld worden
aan de bedrijfsdierenarts. Indien nodig zal deze dierenarts de dieren
onderzoeken en de nodige stappen ondernemen.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Werkzaamheid en veilighed van vaccin stammen tegen experimentele
infectie met pluimvee virussen

Looptijd van het project

maart tot juli 2018

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Virale pluimveeziekten, vaccin, werkzaamheid

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Binnen dit project zal de werkzaamheid van 9 vaccins beschikbaar op de
Aziatische markt getest worden volgens normen beschreven in de
Europese Farmacopee. Na deze preliminaire studies zullen registratie
dossiers opgesteld worden voor vaccins met gunstige resultaten.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De vaccins kunnen mogelijk ingezet worden om de schadelijke virussen
te bestrijden.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

400 SFP kippen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

We verwachten dat de gevaccineerde dieren beperkt (P1) ongemak
zullen ondervinden en dat de controle dieren matig (P2) ongemak zullen
ondervinden na challenge. Door het strikt toepassen van humane
eindpunten zal het aantal dieren met ernstig (P3) ongemak ingeperkt
worden. De dieren zullen geeuthanaseerd worden op het einde van de
proef.

Toepassing van de 3Vs

627

1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

We wensen het effect van de vaccins op de specifieke weerstand bij de
kip na te gaan.

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Het nodige aantal proefdieren is gebaseerd op de Europese farmacopee.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De algemene gezondheid zal dagelijks opgevolgd worden. Door het
strikt toepassen van aangepaste humane eindpunten zal het aantal
dieren met ernstig (P3) ongemak ingeperkt worden. Er zal voldaan
worden aan de Europese richtlijnen inzake de huisvesting voor
proefdieren.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Werkzaamheid van vaccin stammen tegen experimentele infectie met
Salmonella Enteritidis en Salmonella Typhimurium

Looptijd van het project

maart tot juni 2018

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Salmonella, vaccin

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Contaminatie van pluimveeproducten met Salmonella spp. kunnen
ziekte veroorzaakte bij consumenten. Vaccins kunnen ingezet worden
om kolonisatie van deze kiemen bij kippen te bestrijden. Het doel van de
studie is om de werking van 2 dosissen van 2 vaccinstegen een
experimenele infectie met Salmonella spp. na te gaan.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Contaminatie van pluimveeproducten met Salmonella spp. kunnen
ziekte veroorzaakte bij consumenten. Mogelijks kan het test product
ingezet worden om kolonisatie van deze kiemen bij vleeskippen te
bestrijden.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

150 SFP kippen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

We verwachten dat de dieren beperkt (P1) ongemak zullen ondervinden
gedurende de inoculatie en bloedstaalname. De algemene gezondheid
zal dagelijks opgevolgd worden. De dieren zullen geeuthanaseerd
worden op het einde van de proef. Salmonella spp. veroorzaken geen
klinische symptomen bij vleeskippen.

Toepassing van de 3Vs

629

1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

We wensen het effect van de vaccins op de specifieke weerstand bij de
kip na te gaan.

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Het nodige aantal proefdieren werd overgenomen uit de Europese
farmacopee.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Gecontamineerde pluimveeproducten vormen een belangrijke bron van
infectie bij de mens. Omwille van deze reden zal de studie uitgevoerd
worden op kippen. De algemene gezondheid zal dagelijks opgevolgd
worden. Elke gebeurtenis die het welzijn of gezondheid van de dieren
bedreigt zal meegedeeld worden aan de bedrijfsdierenarts. Indien nodig
zal deze dierenarts de dieren onderzoeken en de nodige stappen
ondernemen. Er zal voldaan worden aan de Europese richtlijnen inzake
de huisvesting voor proefdieren.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

630

Titel van het project

Dosis determinatie en evaluatie van de werkzaamheid coccidiostaticum
Combo in vleeskuikens experimenteel geïnfecteerd met Eimeria spp.

Looptijd van het project

april 2018 – november 2018

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Coccidiostaticum, vleeskip, dosis

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

ja

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het doel van de studies is om de werkzaamheid van een nieuw
coccidiostaticum tegen verschillende Eimeria spp. te bepalen. De
werkzaamheid van dit product zal vergeleken worden met 2 bestaande
producten (Maxiban en Avatec). Deze proeven kaderen in het registratie
dossier van dit middel. Om de werkzaamheid tegen specifieke
coccidiose soorten te kunnen testen zullen 6 studies uitgevoerd worden
met een gelijk proefopzet maar een verschillende coccidiose infectie.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Deze studies kaderen in het registratie dossier van een nieuw
coccidiostaticum. Bewijs van werkzaamheid van een nieuw
coccidiostaticum is vereist volgens VERORDENING (EG) Nr. 429/2008
VAN DE COMMISSIE van 25 april 2008 tot vaststelling van voorschriften
ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees
Parlement en de Raad wat betreft de opstelling en indiening van
aanvragen en de beoordeling van en de verlening van vergunningen
voor toevoegingsmiddelen voor diervoeding

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

6690 vleeskippen (1115 per studie)

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

We verwachten dat de dieren beperkt (P1) tot matig (P2) ongemak
zullen ondervinden (vb. diarree, licht gedaalde voederopname) voor
enkele dagen. De algemene gezondheid zal dagelijks opgevolgd worden.
De dieren zullen geeuthanaseerd worden op het einde van de proef of
voor het nagaan van de darmgezondheid.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

Coccidiose soorten zijn moeilijk in vitro te kweken. Proeven op levende
dieren zijn vereist volgens verordening (EG) Nr. 429/2008

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Het nodige aantal proefdieren werd nagegaan door een statisticus. Dit
werd gedocumenteerd in de proefaanvraag.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Coccidiose schaadt de darmgezondheid van kippen. Coccidiose soorten
zijn diersoort specifiek. Omwille van deze reden zal de studie uitgevoerd
worden op kippen. Alternatieven zonder proefdieren zijn geen optie. De
algemene gezondheid zal dagelijks opgevolgd worden. Elke gebeurtenis
die het welzijn of gezondheid van de dieren bedreigt zal meegedeeld
worden aan de bedrijfsdierenarts. Indien nodig zal deze dierenarts de
dieren onderzoeken en de nodige stappen ondernemen. Er zal voldaan
worden aan de Europese richtlijnen inzake de huisvesting voor
proefdieren.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Evaluatie van de werkzaamheid van Sacox® in konijnen experimenteel
geïnfecteerd met Eimeria spp.

Looptijd van het project

12 april 2018 tem 31 mei 2018

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Coccidiostaticum, coccidiosis, vleeskonijn, Sacox

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

ja

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het doel van de studie is om de werkzaamheid van Sacox tegen Eimeria
spp. te bepalen bij vleeskonijnen. De werkzaamheid van dit product zal
vergeleken worden met een IUC groep (geïnfecteerde, niet behandelde
groep) en een UUC groep (niet geïnfecteerde, niet behandelde groep).

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Deze studie kadert in het registratie dossier van een coccidiostaticum.
Bewijs van werkzaamheid van een coccidiostaticum is vereist volgens
VERORDENING (EG) Nr. 429/2008 VAN DE COMMISSIE van 25 april 2008
tot vaststelling van voorschriften ter uitvoering van Verordening (EG) nr.
1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de
opstelling en indiening van aanvragen en de beoordeling van en de
verlening van vergunningen voor toevoegingsmiddelen voor diervoeding

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

256 vleeskonijnen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

We verwachten dat de dieren beperkt (P1) tot matig (P2) ongemak
zullen ondervinden (vb. lusteloosheid, licht gedaalde voederopname)
voor enkele dagen. De algemene gezondheid zal dagelijks opgevolgd
worden. De dieren zullen geeuthanaseerd worden op het einde van de
proef,

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

Coccidiose soorten zijn moeilijk in vitro te kweken. Proeven op levende
dieren zijn vereist volgens verordening (EG) Nr. 429/2008

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Het nodige aantal proefdieren werd nagegaan door een statisticus. Dit
werd gedocumenteerd in de proefaanvraag.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Coccidiose schaadt de darmgezondheid van konijnen. Coccidiose
soorten zijn diersoort specifiek. Omwille van deze reden zal de studie
uitgevoerd worden op vleeskonijnen. Alternatieven zonder proefdieren
zijn geen optie. De algemene gezondheid zal dagelijks opgevolgd
worden. Elke gebeurtenis die het welzijn of gezondheid van de dieren
bedreigt zal meegedeeld worden aan de bedrijfsdierenarts. Indien nodig
zal deze dierenarts de dieren onderzoeken en de nodige stappen
ondernemen. Er zal voldaan worden aan de Europese richtlijnen inzake
de huisvesting voor proefdieren.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

634

Titel van het project

Technische training: inductie van coccidiose, histomoniasis, necrotische
enteritis, letsels ten gevolge van mycotoxines en bepaalde respiratoire
aandoeningen bij broilers, kalkoenen en leghennen voor
trainingsdoeleinden.

Looptijd van het project

01-05-2018 tem 01-05-2020 (2 jaar)

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Trainingsdoeleinden, klinische verschijnselen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

je

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het doel van deze dierproef is het induceren van volgende
letsels/aandoeningen voor training:
o Eimeria acervulina, E. tenella en E. maxima (bij kippen)
o Eimeria meleagrimitis en E. adenoeides (bij kalkoenen)
o Histomonas meleagridis (bij broilers, kalkoenen en leghennen)
o Mycotoxines: Aflatoxin B1, T2 toxin, Ochratoxin A (bij kippen)
o Necrotische enteritis (bij kippen)
o Mycoplasma synoviae (bij kippen)
o Aspergillus fumigatus (bij kippen)
o Respiratoire inflammatie geïnduceerd door NCD/IB vaccinatie in
combinatie met E.coli infectie

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Vorming en training van pluimveedierenartsen & mensen werkzaam in
het veld van over de ganse wereld, om de letsels veroorzaakt door
coccidiose (verschillende Eimeria species) en histomonosis te herkennen
bij kippen en kalkoenen, alsook om necrotische enteritis, letsels ten
gevolge van mycotoxines en bepaalde respiratoire aandoeningen te
herkennen bij kippen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

2000 vleeskippen, 500 kalkoenen en 50 broilers

Bij het tijdig herkennen van deze zieke dieren, kan door het opstarten
van een behandeling of opstellen van een actieplan het lijden van de
geïnfecteerde dieren verminderd worden en kunnen niet-geïnfecteerde
dieren in de stal beschermd worden.
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In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Dieren geïnfecteerd met coccidiose en necrotische enteritis kunnen een
beperkt (P1) tot matig (P2) ongemak ondervinden. Het verwachte lijden
zal zich uiten in diarree, verminderde eetlust en een mogelijke tijdelijke
lusteloosheid van enkele dagen. Bij bepaalde species (vb. E. tenella) kan
ernstig (P3) ongemak optreden voor enkele dagen. De dieren met
necrotische enteritis krijgen een voeder met verhoogde hoeveelheid
‘non starch polysaccharden’ (NSP) en proteïnes (vismeel). Dit voeder is
wat moeilijker te verteren waardoor dieren een beperkt ongemak (P1)
kunnen ondervinden.
Bij kippen die voeder gecontamineerd met mycotoxines krijgen
verwachten we een beperkt (P1) tot matig (P2) ongemak.
Kalkoenen geïnfecteerd met Histomonas zullen ernstig ongemak (P3)
ondervinden voor enkele dagen. Het verwachte lijden zal zich uiten in
diarree, verminderde eetlust, vermagering en lusteloosheid. Dit lijden
wordt beperkt door pas 10 dagen voor de training de dieren te
inoculeren, wat ongeveer overeenkomt met de incubatieperiode van de
parasiet. Broilers en leghennen geïnoculeerd met Histomonas zullen een
beperkt (P1) ongemak ondervinden.
Kippen geïnfecteerd met Aspergillus, Mycoplasma of NCD/IB + E. coli
zullen beperkt (P1) ongemak ondervinden van de inoculatie zelf een
matig (P2) ongemak ten gevolge van de infectie.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

De deelnemers van de training krijgen binnen de training eerst een
beschrijving en fotomateriaal van de soort letsels te zien. Echter,
aangezien er verschillende gradaties in letsels kunnen voorkomen en de
letsels soms subtiel zijn + om de leeropbrengst te verhogen, zijn
demonstraties via necropsie belangrijk binnen deze trainingen

Het aantal dieren is afhankelijk van het aantal deelnemers binnen elke
training en wordt steeds tot een minimum beperkt.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Eimeria species zijn gastheer-specifiek. Voor histomoniasis zijn de
klinische verschijnselen het meest uitgesproken bij kalkoenen.
Necrotische enteritis is een specifieke aandoening bij kippen. Voor de
respiratoire aandoening en mycotoxines wil men specifiek gaan kijken
naar de klinische verschijnselen bij kippen en hoe dit tijdig te
herkennen. Er kunnen geen andere diersoorten gebruikt worden om
letsels te demonstreren. Indien mogelijk worden overschotdieren van
andere proeven gebruikt. Er wordt rekening gehouden met de min.
incubatieperiodes om de negatieve effecten tot een min. te beperken.
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Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Evaluatie van de werkzaamheid van 4 coccidiostatica in vleeskuikens
experimenteel geïnfecteerd met Eimeria spp.

Looptijd van het project

mei 2018 – juli 2018

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Coccidiostaticum, vleeskip, floorpen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

ja

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het doel van deze studies is om de werkzaamheid van Robenz®
(robenidine hydrochloride), Avatec® (lasalocid), Deccox® (Decoquinate)
en Combo (lasalocid + nicarbazin) te evalueren bij broilers als hulp in de
preventie tegen coccidiose veroorzaakt door Eimeria species.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Deze studies kaderen in de vernieuwing van registratie van 4
coccidiostatica. Bewijs van werkzaamheid van een coccidiostaticum is
vereist volgens VERORDENING (EG) Nr. 429/2008 VAN DE COMMISSIE
van 25 april 2008 tot vaststelling van voorschriften ter uitvoering van
Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de
Raad wat betreft de opstelling en indiening van aanvragen en de
beoordeling van en de verlening van vergunningen voor
toevoegingsmiddelen voor diervoeding.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

3600 vleeskippen (1800 per studie)

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

We verwachten dat de dieren beperkt (P1) tot matig (P2) ongemak
zullen ondervinden (vb. diarree, licht gedaalde voederopname) voor
enkele dagen. Een ernstig (P3) ongemak kan voorkomen, maar door het
strikt toepassen van humane eindpunten wordt dit zoveel mogelijk
vermeden. De algemene gezondheid zal dagelijks opgevolgd worden. De
dieren zullen geeuthanaseerd worden op het einde van de proef of voor
het nagaan van de darmgezondheid.

Om de werkzaamheid tegen specifieke coccidiose soorten te kunnen
testen zullen 2 floorpenstudies uitgevoerd worden met een gelijk
proefopzet maar een verschillende coccidiose infectie.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

Coccidiose soorten zijn moeilijk in vitro te kweken. Proeven op levende
dieren zijn vereist volgens verordening (EG) Nr. 429/2008

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Een sample size berekening werd in opdracht van de klant door VMRDBiometrics uitgevoerd en is gebaseerd op gegevens van vorige testen.
Om een verschil aan te tonen in lesie scores zijn 10 pens per groep met
30 vogels per pen vereist.

Coccidiose schaadt de darmgezondheid van kippen. Coccidiose soorten
zijn diersoort specifiek. Omwille van deze reden zal de studie uitgevoerd
worden op kippen. Alternatieven zonder proefdieren zijn geen optie. De
algemene gezondheid zal dagelijks opgevolgd worden. Elke gebeurtenis
die het welzijn of gezondheid van de dieren bedreigt zal meegedeeld
worden aan de bedrijfsdierenarts. Indien nodig zal deze dierenarts de
dieren onderzoeken en de nodige stappen ondernemen. Er zal voldaan
worden aan de Europese richtlijnen inzake de huisvesting voor
proefdieren.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Inoculum productie: replicatie en dosis titratie van Eimeria isolaten in
kippen, kalkoenen, fazanten en konijnen.

Looptijd van het project

12-05-2018 tem 12-05-2020 (2 jaar)

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Eimeria, replicatie, dosis-titratie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

ja

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het doel van deze dierproef is:

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Het doel bij onderzoek van producten is het resistentieprofiel tegen
verschillende coccidiostatica en concentraties van een veldisolaat van
Eimeria spp. te bepalen zodat de in de praktijk gebruikte coccidiostatica
ook effectief hun werking doen. Dit is in het voordeel van de
economische belangen van de kweker, vermindert het
geneesmiddelengebruik door een efficiënter gebruik en verhoogt het
dierenwelzijn door verminderde coccidioseproblemen. Omdat het
resistentieprofiel van elk veldisolaat verschillend is kunnen resultaten
van andere isolaten niet geëxtrapoleerd worden. Anderzijds worden in
een AST studie ook alternatieve producten (vb probiotica, enzymes)
gescreend naar hun werking ten opzichte van Eimeria isolaten.

1/ Het repliceren van Eimeria isolaten in kippen, kalkoenen, fazanten en
konijnen
2/ Na samenstelling van een Eimeria inoculum de optimale dosis te
bepalen zodoende intestinale letsels te induceren met een impact op
het gewicht van de dieren, alsook de dag te bepalen waarop de letsels
het meest duidelijk aanwezig zijn voor lesiescoring,

Daarnaast worden Eimeria isolaten ook gebruikt voor het induceren van
Necrotische enteritis en Bacteriële enteritis. In deze proeven worden
producten getest naar hun werkzaamheid tegen deze 2 aandoeningen
bij pluimvee.
Vorming en training van pluimveedierenartsen & mensen werkzaam in
het veld van over de ganse wereld, om de letsels veroorzaakt door
coccidiose (verschillende Eimeria species) te herkennen bij kippen en
kalkoenen.
Bij het tijdig herkennen van dieren geïnfecteerd met deze parasieten,
kan door het opstarten van een behandeling of opstellen van een
actieplan het lijden van de geïnfecteerde dieren verminderd worden en
kunnen niet-geïnfecteerde dieren in de stal beschermd worden.
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Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

3000 vleeskippen, 1000 SPF leghennen, 1000 kalkoenen, 150 fazanten
en 100 konijnen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Dieren geïnfecteerd met coccidiose kunnen een beperkt (P1) tot matig
(P2) ongemak ondervinden. Het verwachte lijden zal zich uiten in
diarree, verminderde eetlust en een mogelijke tijdelijke lusteloosheid
van enkele dagen (ongeveer 5 dagen na inoculatie met Eimeria). Bij
bepaalde species kan ernstig (P3) ongemak optreden voor enkele dagen.
De dieren worden nauwgezet opgevolgd. Tijdens de dosis titratie studie
van het inoculum wordt er onder de kritische mortaliteitsdosis
gebleven.
De mate van lijden zal worden dagelijks bijgehouden en geëvalueerd. Bij
twijfel wordt de dierenarts geraadpleegd die kan beslissen de dieren te
euthanaseren.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

Er zijn geen in vitro methoden beschikbaar om Eimeria isolaten te
repliceren of om een idee te hebben van de pathogeniciteit.

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Voor de reproductie van 1 bepaald coccidiose isolaat dient een
replicatie en dosis titratie studie te worden uitgevoerd. Infectieuze
Eimeria dosissen zijn isolaat-afhankelijk. Resultaten van 1 bepaald
Eimeria isolaat kunnen niet geëxtrapoleerd worden naar andere Eimeria
isolaten. Per isolaat wordt voor een replicatie het aantal dieren beperkt
tot een minimum om voldoende oocysten te verkrijgen alsook met 10
dieren per geteste dosis kan een inschatting gemaakt worden van de
pathogeniciteit van het isolaat tijdens de dosis-titratie studie (4 dosissen
per isolaat worden getest)

Eimeria species zijn gastheer-specifiek. Er kunnen dus geen andere
diersoorten gebruikt om de parasiet te repliceren of om de darmletsels
te bestuderen. De algemene gezondheid zal dagelijks opgevolgd
worden. Elke gebeurtenis die het welzijn of gezondheid van de dieren
bedreigt zal meegedeeld worden aan de bedrijfsdierenarts. Indien nodig
zal deze dierenarts de dieren onderzoeken en de nodige stappen
ondernemen.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Pathogeniciteitstest voor 5 verschillende ‘Avian pathogenic Esherichia
coli’ (aPEC) stammen

Looptijd van het project

8-6-2018 tot 3-7-2018 (25 dagen)

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

APEC, pathogeniciteit/veiligheid, vaccin

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Antibiotherapie wordt algemeen gebruikt als bestrijding van APEC
infecties, niettegenstaand APEC dikwijls resistant zijn tegen een brede
range van antibiotica’s. Vaccins kunnen alternatief bieden maar werken
nu vaak enkel homoloog. Verder onderzoek en ontwikkeling van nieuwe
vaccins is daarom nog steeds noodzakelijk. Hierbij kunnen
virulentiefactoren een belangrijke factor spelen in de verdere
ontwikkeling en in vitro selectie van mogelijkse nieuwe kandidaten

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Link leggen tussen pathogeniciteit en virulentiefactoren om zo in vitro
een selectie en ontwikkeling van nieuwe vaccin kandidaten mogelijk te
maken

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

50 SPF kippen (witte leghen type) en 50 ROSS 308 broilers

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Indien de stammen nog pathogeniciteit vertonen, kunnen dieren matig
(P2) ongemak ondervinden (ontsteking van luchtzakken = respiratoire
problemen en ontstekingen van lever/hart = daling in functies van deze
vitale organen, groeiachterstand). Indien virulentie heel hoog is, kan
infectie leiden tot sterfte (P3). Letsels zijn echter zwaarden na initiële
trigger met virale infectie (bv. IBV) wat hier niet gebruikt zal worden.
Ook zullen humane eindpunten gehanteerd worden zodat dieren uit
hun lijden verlost worden vooraleer natuurlijke dood intreedt.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Onderzoek naar link tussen pathogeniciteit en virulentiegenen is volop
aan de gang. Om dit te ondersteunen zijn in vivo proeven noodzakelijk
om zo naar de toekomst toe steeds meer op in vitro niveau selecties te
kunnen gaan doorvoeren. Veiligheidstesten moeten echter nog steeds
in doelwit species uitgevoerd worden

Het minimum aantal dieren dat vooropgesteld wordt door de Europese
Farmacopee voor de evaluatie van de veiligheid van vaccins wordt hier
in acht genomen

Ross 308 en witte legkippen zijn representatief voor de doelwit dieren
waarvoor de stammen als vaccins zouden kunnen ingezet
worden.Humane eindpunten (Onvermogen om zich vlot te verplaatsen
naar de voedertorens en drinknippels,Geen reactie op geluid, visuele en
fysische prikkels; Duidelijke groeiachterstand; Ernstige respiratoire
symptomen (=ademnood))) worden gebruikt indien van toepassing

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Vergelijken van de virulentie en werkzaamheid van verschllende NCD
vaccins in vleeskippen

Looptijd van het project

juni/juli 2018

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

kippen, NCD, vaccinatie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Newcastle disease (NCD) is een zeer besmettelijke pluimveeziekte met
een grote economische impact. Strikte hygiënische maatregelen alleen
zijn niet voldoede om uitbraken te voorkomen zodat NCD alleen met
behulp van vaccinatie bestreden kan worden. Bovendien is vaccinatie
verplicht in veel landen (waaronder België). Het doel van deze studie is
om na te gaan of de beschikbare vaccins bijwerkingen en
groeiachterstand kunnen veroorzaken in jonge kuikens, wanneer deze
besmet worden met een secundaire pathogeen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Informatie uit deze studie kan bijdragen tot een betere vaccinatie van
kppen in de praktijk.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

175 kippen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

We verwachten na toedienen van de vaccins en de secundarie
ziekteverwerker de dieren slechts beperkt (P1) tot matig (P2) ongemak
zullen ondervinden. Staalname kan eveneens beperkt ongemak
veroorzaken (P1). De algehele gezondheid zal op dagelijkse basis
worden opgevolgd. Op het einde van de proef zullen de dieren
geëuthanaseerd worden.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

We wensen het effect van de vaccins op de specifieke weerstand bij de
kip na te gaan.

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Het nodige aantal proefdieren werd nagegaan door een statisticus. De
berekeningen zijn gedocumenteerd in de proefaanvraag.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De vaccins getest in deze studie werden specifiek ontwikkeld voor
gebruik in kippen, de natuurlijke gastheer van NCD. Elke gebeurtenis die
het welzijn of gezondheid van de dieren bedreigt zal meegedeeld
worden aan de bedrijfsdierenarts. Indien nodig zal deze dierenarts de
dieren onderzoeken en de nodige stappen ondernemen. Er zal voldaan
worden aan de Europese richtlijnen inzake de huisvesting voor
proefdieren.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Evaluatie werkzaamheid van verschillende voederadditieven in
vleeskuikens experimenteel geïnfecteerd met Eimeria spp.

Looptijd van het project

21 juni 2018 tot 11 juli 2018 (21 dagen)

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Coccidiose, vleeskip, floorpen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het doel van de studie is om de werkzaamheid van 6 verschillende
voederadditieven ter controle van coccidiose (mengsels van medium
chain fatty acids (MCFA), fytogene componenten en probiotica) bij
broilers te bepalen. Hierbij zullen vleeskippen geïnfecteerd worden met
een gecontroleerde dosis van Eimeria species.
Deze behandelingen zullen vergeleken worden met een nietgeïnfecteerde onbehandelde controle groep (uninfected untreated
control, UUC), een geïnfecteerde onbehandelde controle groep
(infected untreated control, IUC) en een geïnfecteerde behandelde
controle groep (infected treated control, ITC). In totaal worden 10
groepen voorzien in deze studie.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Omwille van resistentie ontwikkeling staat het geneesmiddelengebruik
tegen coccidiose onder druk. Gedurende de laatste jaren werden
verschillenden producten (pre- of probiotica, enzymen, verzuring
producten, …) op de markt gebracht die een mogelijk alternatief bieden.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

500 vleeskippen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

We verwachten dat de dieren beperkt (P1) tot matig (P2) ongemak
zullen ondervinden (vb. diarree, licht gedaalde voederopname) voor
enkele dagen. De algemene gezondheid zal dagelijks opgevolgd worden.
De dieren zullen geeuthanaseerd worden op het einde van de proef
voor het nagaan van de darmgezondheid.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Coccidiosis schaadt de darmgezondheid van kippen. Omwille van deze
reden zal de studie uitgevoerd worden op kippen. Coccidiose soorten
zijn moeilijk in vitro te kweken.

Het nodige aantal proefdieren werd nagegaan door een statisticus. De
berekeningen zijn gedocumenteerd in de proefaanvraag.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Coccidiose schaadt de darmgezondheid van kippen. Coccidiose soorten
zijn diersoort specifiek. Omwille van deze reden zal de studie uitgevoerd
worden op kippen. Alternatieven zonder proefdieren zijn geen optie. De
algemene gezondheid zal dagelijks opgevolgd worden. Elke gebeurtenis
die het welzijn of gezondheid van de dieren bedreigt zal meegedeeld
worden aan de bedrijfsdierenarts. Indien nodig zal deze dierenarts de
dieren onderzoeken en de nodige stappen ondernemen. Er zal voldaan
worden aan de Europese richtlijnen inzake de huisvesting voor
proefdieren.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Onderzoek naar het effect van NCD vaccinatie op de respiratoire
gezondheid van vleeskuikens

Looptijd van het project

juli 2018 - 22 dagen

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

kippen, NCD, vaccinatie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Newcastle disease (NCD) is een zeer besmettelijke pluimveeziekte met
een grote economische impact. Strikte hygiënische maatregelen alleen
zijn niet voldoede om uitbraken te voorkomen zodat NCD alleen met
behulp van vaccinatie bestreden kan worden. Bovendien is vaccinatie
verplicht in veel landen (waaronder België). Het doel van deze studie is
om na te gaan of de beschikbare vaccins bijwerkingen en
groeiachterstand kunnen veroorzaken in jonge kuikens, wanneer deze
besmet worden met een secundaire pathogeen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Informatie uit deze studie kan bijdragen tot een betere vaccinatie van
kppen in de praktijk.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

80 kippen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

We verwachten na toedienen van de vaccins en de secundarie
ziekteverwerker de dieren slechts beperkt (P1) tot matig (P2) ongemak
zullen ondervinden. Staalname kan eveneens beperkt ongemak
veroorzaken (P1). De algehele gezondheid zal op dagelijkse basis
worden opgevolgd. Op het einde van de proef zullen de dieren
geëuthanaseerd worden.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

We wensen het effect van de vaccins op de specifieke weerstand bij de
kip na te gaan.

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Het nodige aantal proefdieren werd nagegaan door een statisticus. De
berekeningen zijn gedocumenteerd in de proefaanvraag.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De vaccins getest in deze studie werden specifiek ontwikkeld voor
gebruik in kippen, de natuurlijke gastheer van NCD. Elke gebeurtenis die
het welzijn of gezondheid van de dieren bedreigt zal meegedeeld
worden aan de bedrijfsdierenarts. Indien nodig zal deze dierenarts de
dieren onderzoeken en de nodige stappen ondernemen. Er zal voldaan
worden aan de Europese richtlijnen inzake de huisvesting voor
proefdieren.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Eimeria vaccin batch testen

Looptijd van het project

13-7-2018 tot 13-7-2019

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Eimeria spp., batch test, coccidiosis vaccine

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

ja

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Deze studie is noodzakelijk om nieuwe batch van HuveGuard MMAT vrij
te kunnen geven

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Deze studie is vereist volgens de regelgeving om er voor te zorgen dat
alle vrijgegeven batchen van vaccins voldoen aan de claim waarvoor ze
geregistreerd werden

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

1200 SPF kippen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De dosis van het coccidiose inoculum wordt zo samengesteld dat het
lijden wordt beperkt en sterfte normaal niet voorkomt. De verwachting
is dat de geïnfecteerde dieren een beperkt (P1) tot matig (P2) ongemak
zullen ondervinden, dit heeft vooral betrekking tot de species E.
acervulina en E. maxima. Voor sommige E. tenella stammen kan er
mogelijks een ernstig (P3) ongemak voorkomen. Het verwachte lijden
zal zich uiten in diarree, verminderde eetlust en een mogelijke
lusteloosheid van enkele dagen.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Eimeria species zijn gastheer specifiek. Er kunnen dus geen andere
diersoorten gebruikt worden om de efficaciteit van coccidiose vaccins te
evalueren bij kippen.

Aantal dieren is minimum aantal dieren per groep (=20) dat wordt
vastgelegd volgens de regelgeving (Eur Ph: 04/2013:2326)

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Eimeria species zijn gastheer specifiek. Er kunnen dus geen andere
diersoorten gebruikt worden om de efficaciteit van coccidiose vaccins te
evalueren bij kippen. De algemene gezondheid zal dagelijks opgevolgd
worden. Elke gebeurtenis die het welzijn of gezondheid van de dieren
bedreigt zal meegedeeld worden aan de bedrijfsdierenarts. Indien nodig
zal deze dierenarts de dieren onderzoeken en de nodige stappen
ondernemen. Er zal voldaan worden aan de Europese richtlijnen inzake
de huisvesting voor proefdieren.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Werkzaamheid van SE en ST vaccin stam tegen experimentele infectie
met Salmonella Enteritidis en Salmonella Typhimurium na single dosis
vaccinatie

Looptijd van het project

3-8-2018 tot 28-8-2018

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Salmonella, vaccin

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Contaminatie van pluimveeproducten met Salmonella spp. kunnen
ziekte veroorzaakte bij consumenten. Vaccins kunnen ingezet worden
om kolonisatie van deze kiemen bij kippen te bestrijden. Het doel van de
studie is om de werking van 2 dosissen van een SE en STvaccin tegen
een experimenele infectie met Salmonella spp. na te gaan.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Contaminatie van pluimveeproducten met Salmonella spp. kunnen
ziekte veroorzaakte bij consumenten. Mogelijks kan het test product
ingezet worden om kolonisatie van deze kiemen bij vleeskippen te
bestrijden.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

120 SFP kippen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

We verwachten dat de dieren beperkt (P1) ongemak zullen ondervinden
gedurende de inoculatie en bloedstaalname. De algemene gezondheid
zal dagelijks opgevolgd worden. De dieren zullen geeuthanaseerd
worden op het einde van de proef. Salmonella spp. veroorzaken geen
klinische symptomen bij vleeskippen.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

We wensen het effect van de vaccins op de specifieke weerstand bij de
kip na te gaan.

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Het nodige aantal proefdieren werd overgenomen uit de Europese
farmacopee.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Gecontamineerde pluimveeproducten vormen een belangrijke bron van
infectie bij de mens. Omwille van deze reden zal de studie uitgevoerd
worden op kippen. De algemene gezondheid zal dagelijks opgevolgd
worden. Elke gebeurtenis die het welzijn of gezondheid van de dieren
bedreigt zal meegedeeld worden aan de bedrijfsdierenarts. Indien nodig
zal deze dierenarts de dieren onderzoeken en de nodige stappen
ondernemen. Er zal voldaan worden aan de Europese richtlijnen inzake
de huisvesting voor proefdieren.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Evaluatie werkzaamheid van verschillende voederadditieven in
vleeskuikens experimenteel geïnfecteerd met Eimeria spp.

Looptijd van het project

2 augustus 2018 tem 21 augustus 2018 (21dagen)

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Coccidiose, vleeskip, floorpen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het doel van de studie is om de werkzaamheid van Tanno-SAN
(hydrolyseerbaar tannine-extract van tamme kastanje) al dan niet in
combinatie met andere voederadditieven ter controle van coccidiose bij
broilers te bepalen. Hierbij zullen vleeskippen geïnfecteerd worden met
een gecontroleerde dosis van Eimeria species.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Omwille van resistentie ontwikkeling staat het geneesmiddelengebruik
tegen coccidiose onder druk. Gedurende de laatste jaren werden
verschillende producten (pre- of probiotica, enzymen, verzuring
producten, …) op de markt gebracht die een mogelijk alternatief bieden.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

450 vleeskippen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

We verwachten dat de dieren beperkt (P1) tot matig (P2) ongemak
zullen ondervinden (vb. diarree, licht gedaalde voederopname) voor
enkele dagen. De algemene gezondheid zal dagelijks opgevolgd worden.
De dieren zullen geeuthanaseerd worden op het einde van de proef
voor het nagaan van de darmgezondheid.

Deze behandelingen zullen vergeleken worden met een nietgeïnfecteerde onbehandelde controle groep (uninfected untreated
control, UUC), een geïnfecteerde onbehandelde controle groep
(infected untreated control, IUC) en een geïnfecteerde behandelde
controle groep (infected treated control, ITC). In totaal worden 9
groepen voorzien in deze studie.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Coccidiosis schaadt de darmgezondheid van kippen. Omwille van deze
reden zal de studie uitgevoerd worden op kippen. Coccidiose soorten
zijn moeilijk in vitro te kweken.

Het nodige aantal proefdieren werd nagegaan door een statisticus. De
berekeningen zijn gedocumenteerd in de proefaanvraag.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Coccidiose schaadt de darmgezondheid van kippen. Coccidiose soorten
zijn diersoort specifiek. Omwille van deze reden zal de studie uitgevoerd
worden op kippen. Alternatieven zonder proefdieren zijn geen optie. De
algemene gezondheid zal dagelijks opgevolgd worden. Elke gebeurtenis
die het welzijn of gezondheid van de dieren bedreigt zal meegedeeld
worden aan de bedrijfsdierenarts. Indien nodig zal deze dierenarts de
dieren onderzoeken en de nodige stappen ondernemen. Er zal voldaan
worden aan de Europese richtlijnen inzake de huisvesting voor
proefdieren.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Anti-inflammatoir effect van Ketoprofen OS op een experimentele ILT
infectie.

Looptijd van het project

10-16 augustus

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

NSAID, kippen, inflammatie, ILT

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

In een eerdere studie bij Poulpharm werd het effect van Ketoprofen OS
(een NSAID) bepaald na experimentele ILT (infectieuze laryntracheïtis)
(proefcode P18052-ISO). Uit deze studie bleek ketoprofen OS een
positief effect te hebben na oculaire ILT challenge. Dieren vertoonden
betere groei en waren zichtbaar actiever. Dit weerspiegelde zich deels in
de symptomen. De toediening van de ketoprofen OS via het drinkwater
had echter zijn beperkingen waardoor optimale dosissen niet werden
bereikt. Op basis van vorige studie, zal de set up nu volledig
geoptimaliseerd worden in deze studie en zouden resultaten kunnen
gebruikt worden ter registratie van ketoprofen OS.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Ketoprofen is nog niet geregistreerd bij kippen. Bij kippenziekten zoals
ILT zijn er momenteel geen mogelijkheden om de inflammatie te
bestrijden. Ketoprofen kan mogelijks ingezet worden bij kippen om
inflammatie bij ziekten zoals ILT te bestrijden. Dit zou het dierenwelzijn
ten goede komen en productieverliezen veroorzaakt door de ziekte
beperkten.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

60 SPF kippen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

We verwachten dat de dieren matig (vb. conjunctivitis) tot ernstig (P3)
ongemak zullen ondervinden (vb. ademnood) vanaf dag 21. De dieren
zullen bij geeuthanaseerd worden bij het bereiken van humane
eindpunten of op het einde van de proef.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Ketoprofen werkt in op de inflammatie na infectie. Deze inflammatie
vindt plaats in het levende dier. Bij mogelijke registratie van ketoprofen
zijn in vivo proeven vereist bij het doeldier.

Het aantal proefdieren per groep (n= 20) werd overgenomen uit de
Europese farmacopee (04/2013:1068).

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Ketoprofen is nog niet geregistreerd bij kippen. ILT veroorzaakt een
duidelijke inflammatie. Uitbraken komen vaak voor. De algemene
gezondheid zal dagelijks opgevolgd worden. Na inoculatie zullen de
dieren 2 maal daags geobserveerd worden. Bij het bereiken van de
humane eindpunten zullen de dieren geëuthanaseerd worden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Werkzaamheid van 2 verschillende dosissen en 2 vaccinatie regimes
met Vaxsafe® TM tegen experimentele infectie met Salmonella
Enteriditis

Looptijd van het project

21-06-2019 tot 02-01-2020

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Salmonella, vaccin

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

ja

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Contaminatie van pluimveeproducten met Salmonella spp. kunnen
ziekte veroorzaakte bij consumenten. Vaccins kunnen ingezet worden
om kolonisatie van deze kiemen bij kippen te bestrijden. Het doel van de
studie is om de werking van 2 dosissen en 2 vaccinatie regimes van
Vaxsafe® te testen tegen experimentele infectie met Salmonella
Enteriditis.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Contaminatie van pluimveeproducten met Salmonella spp. kunnen
ziekte veroorzaakte bij consumenten. Mogelijks kan het test product
ingezet worden om kolonisatie van deze kiemen bij vleeskippen te
bestrijden.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

300 SPF kippen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

We verwachten dat de dieren beperkt (P1) ongemak zullen ondervinden
gedurende de inoculatie, intramusculaire en subcutane inspuiting. De
algemene gezondheid zal dagelijks opgevolgd worden. De dieren zullen
geeuthanaseerd worden op het einde van de proef. Salmonella spp.
veroorzaken geen klinische symptomen bij vleeskippen.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

We wensen het effect van het vaccin op de specifieke weerstand bij de
kip na te gaan. Kippen zijn de natuurlijke gastheer voor Salmonella
Typhimurium en Salmonella Enteritidis

Het nodige aantal proefdieren werd overgenomen uit de Europese
farmacopee (04/2013:2520)

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Gecontamineerde pluimveeproducten vormen een belangrijke bron van
infectie bij de mens. Omwille van deze reden zal de studie uitgevoerd
worden op kippen. De algemene gezondheid zal dagelijks opgevolgd
worden. Elke gebeurtenis die het welzijn of gezondheid van de dieren
bedreigt zal meegedeeld worden aan de bedrijfsdierenarts. Indien nodig
zal deze dierenarts de dieren onderzoeken en de nodige stappen
ondernemen. Er zal voldaan worden aan de Europese richtlijnen inzake
de huisvesting voor proefdieren.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Evaluatie van de werkzaamheid coccidiostaticum Combo in vleeskuikens
experimenteel geïnfecteerd met Eimeria spp.

Looptijd van het project

november 2018 - januari 2019

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Coccidiostaticum, vleeskip, dosis

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

ja

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het doel van de studies is om de werkzaamheid van een nieuw
coccidiostaticum tegen verschillende Eimeria spp. te bepalen. De
werkzaamheid van dit product zal vergeleken worden met bestaande
anticoccidiose producten aan een lage dosis. Deze proeven kaderen in
het registratie dossier van dit middel. Om de werkzaamheid tegen
specifieke coccidiose soorten te kunnen testen zullen 3 studies
uitgevoerd worden met een gelijk proefopzet maar een verschillende
coccidiose infectie.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Deze studies kaderen in het registratie dossier van een nieuw
coccidiostaticum. Bewijs van werkzaamheid van een nieuw
coccidiostaticum is vereist volgens VERORDENING (EG) Nr. 429/2008
VAN DE COMMISSIE van 25 april 2008 tot vaststelling van voorschriften
ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees
Parlement en de Raad wat betreft de opstelling en indiening van
aanvragen en de beoordeling van en de verlening van vergunningen
voor toevoegingsmiddelen voor diervoeding

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

3348 vleeskippen (1116 per studie)

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

We verwachten dat de dieren beperkt (P1) tot matig (P2) ongemak
zullen ondervinden (vb. diarree, licht gedaalde voederopname) voor
enkele dagen. De algemene gezondheid zal dagelijks opgevolgd worden.
De dieren zullen geeuthanaseerd worden op het einde van de proef of
voor het nagaan van de darmgezondheid.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

Coccidiose soorten zijn moeilijk in vitro te kweken. Proeven op levende
dieren zijn vereist volgens verordening (EG) Nr. 429/2008

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Het nodige aantal proefdieren werd nagegaan door een statisticus. Dit
werd gedocumenteerd in de proefaanvraag.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Coccidiose schaadt de darmgezondheid van kippen. Coccidiose soorten
zijn diersoort specifiek. Omwille van deze reden zal de studie uitgevoerd
worden op kippen. Alternatieven zonder proefdieren zijn geen optie. De
algemene gezondheid zal dagelijks opgevolgd worden. Elke gebeurtenis
die het welzijn of gezondheid van de dieren bedreigt zal meegedeeld
worden aan de bedrijfsdierenarts. Indien nodig zal deze dierenarts de
dieren onderzoeken en de nodige stappen ondernemen. Er zal voldaan
worden aan de Europese richtlijnen inzake de huisvesting voor
proefdieren.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Invloed van verschillende adjuvantie op de immuunresponse bij
legkippen na vaccinatie met een inactief Newcastle disease vaccin

Looptijd van het project

6-9-2018 tot 18-10-2018

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Immuunresponse, inactief vaccin, Newcastle disease, adjuvans

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Binnen deze studie zal de invloed van verschillende adjuvantia op de
immuunrespons na vaccinatie met een inactief Newcastle disease vaccin
nagegaan worden.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Deze studie zal aantonen welk van de 4 adjuvantia het meest geschikt is
voor dit vaccin.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

100 legkippen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De immuunresponse zal opgevolgd worden door de concentratie
antistoffen te meten in het bloed. De dieren zullen beperkte hinder
ondervinden tijdens de staalname (aanprikken vene). Na de proef zullen
de dieren geëuthanaseerd worden.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

De adjuvantia beïnvloeden de immuunrespons bij het dier.

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Een statistische sample size berekening werd uitgevoerd om de meest
geschikte proefgrootte te schatten.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Newcastle disease veroorzaakt ziekte bij pluimvee. De algemene
gezondheid zal dagelijks opgevolgd worden. Elke gebeurtenis die het
welzijn of gezondheid van de dieren bedreigt zal meegedeeld worden
aan de bedrijfsdierenarts. Indien nodig zal deze dierenarts de dieren
onderzoeken en de nodige stappen ondernemen. Er zal voldaan worden
aan de Europese richtlijnen inzake de huisvesting voor proefdieren.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Werking verschillende coccidiostatica in kalkoenen experimenteel
geïnfecteerd met Eimeria spp.

Looptijd van het project

augustus 2018 – september 2018

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Coccidiostaticum, kalkoen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

ja

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het doel van deze studie is om de werking van verschillende middelen
ter controle van coccidiose bij kalkoenen te bepalen. Hierbij zullen
kalkoenen geïnfecteerd worden met een gecontroleerde dosis van
Eimeria species (geïsoleerd uit het veld).

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Coccidiose blijft één van de meest voorkomende en economisch
belangrijke ziekte in de pluimvee sector. Om coccidiose te voorkomen,
moet een effectief controle-management systeem opgezet worden.
Toevoeging van middelen ter controle van Eimeria spp. infectie zijn een
essentieel gegeven geworden bij het kweken van vleeskippen

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

618 kalkoenen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

We verwachten dat de dieren beperkt (P1) tot matig (P2) ongemak
zullen ondervinden (vb. diarree, licht gedaalde voederopname) voor
enkele dagen. De algemene gezondheid zal dagelijks opgevolgd worden.
De dieren zullen geeuthanaseerd worden op het einde van de proef of
voor het nagaan van de darmgezondheid.

Dit is in het voordeel van de economische belangen van de kweker,
vermindert het geneesmiddelengebruik door een efficiënter gebruik en
verhoogt het dierenwelzijn door verminderde coccidioseproblemen.
Omdat het resistentieprofiel van elk veldisolaat van Eimeria
spp.verschillend is, kunnen resultaten van andere isolaten niet
geëxtrapoleerd worden.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

Coccidiose soorten zijn moeilijk in vitro te kweken. Proeven op levende
dieren zijn vereist volgens verordening (EG) Nr. 429/2008

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Het nodige aantal proefdieren werd nagegaan door een statisticus. Dit
werd gedocumenteerd in de proefaanvraag.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Coccidiose schaadt de darmgezondheid van kalkoenen. Coccidiose
soorten zijn diersoort specifiek. Omwille van deze reden zal de studie
uitgevoerd worden op kalkoenen. Alternatieven zonder proefdieren zijn
geen optie. De algemene gezondheid zal dagelijks opgevolgd worden.
Elke gebeurtenis die het welzijn of gezondheid van de dieren bedreigt
zal meegedeeld worden aan de bedrijfsdierenarts. Indien nodig zal deze
dierenarts de dieren onderzoeken en de nodige stappen ondernemen.
Er zal voldaan worden aan de Europese richtlijnen inzake de huisvesting
voor proefdieren.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Evaluatie van de werkzaamheid van Sacox® in konijnen experimenteel
geïnfecteerd met Eimeria spp.

Looptijd van het project

25-9-2018 tem 12-11-2018

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Coccidiostaticum, coccidiosis, vleeskonijn, Sacox

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

ja

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het doel van de studie is om de werkzaamheid van Sacox tegen Eimeria
spp. te bepalen bij vleeskonijnen. De werkzaamheid van dit product zal
vergeleken worden met een IUC groep (geïnfecteerde, niet behandelde
groep) en een UUC groep (niet geïnfecteerde, niet behandelde groep).

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Deze studie kadert in het registratie dossier van een coccidiostaticum.
Bewijs van werkzaamheid van een coccidiostaticum is vereist volgens
VERORDENING (EG) Nr. 429/2008 VAN DE COMMISSIE van 25 april 2008
tot vaststelling van voorschriften ter uitvoering van Verordening (EG) nr.
1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de
opstelling en indiening van aanvragen en de beoordeling van en de
verlening van vergunningen voor toevoegingsmiddelen voor diervoeding

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

256 vleeskonijnen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

We verwachten dat de dieren beperkt (P1) tot matig (P2) ongemak
zullen ondervinden (vb. lusteloosheid, licht gedaalde voederopname)
voor enkele dagen. De algemene gezondheid zal dagelijks opgevolgd
worden. De dieren zullen geeuthanaseerd worden op het einde van de
proef,

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

Coccidiose soorten zijn moeilijk in vitro te kweken. Proeven op levende
dieren zijn vereist volgens verordening (EG) Nr. 429/2008

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Het nodige aantal proefdieren werd nagegaan door een statisticus. Dit
werd gedocumenteerd in de proefaanvraag.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Coccidiose schaadt de darmgezondheid van konijnen. Coccidiose
soorten zijn diersoort specifiek. Omwille van deze reden zal de studie
uitgevoerd worden op vleeskonijnen. Alternatieven zonder proefdieren
zijn geen optie. De algemene gezondheid zal dagelijks opgevolgd
worden. Elke gebeurtenis die het welzijn of gezondheid van de dieren
bedreigt zal meegedeeld worden aan de bedrijfsdierenarts. Indien nodig
zal deze dierenarts de dieren onderzoeken en de nodige stappen
ondernemen. Er zal voldaan worden aan de Europese richtlijnen inzake
de huisvesting voor proefdieren.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

667

Titel van het project

Evaluatie werkzaamheid van verschillende probiotica in vleeskuikens
experimenteel geïnfecteerd met Eimeria spp.

Looptijd van het project

25 september 2018 tem 30 oktober 2018 (35 dagen)

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Coccidiose, vleeskip, floorpen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het doel van de studie is om de werkzaamheid van verschillende
probiotica ter controle van coccidiose bij broilers te bepalen. Hierbij
zullen vleeskippen geïnfecteerd worden met een gecontroleerde dosis
van Eimeria species.
Deze behandelingen zullen vergeleken worden met een geïnfecteerde
onbehandelde controle groep (infected untreated control, IUC).

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Omwille van resistentie ontwikkeling staat het geneesmiddelengebruik
tegen coccidiose onder druk. Gedurende de laatste jaren werden
verschillenden producten (pre- of probiotica, enzymen, verzuring
producten, …) op de markt gebracht die een mogelijk alternatief bieden.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

1440 vleeskippen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

We verwachten dat de dieren beperkt (P1) tot matig (P2) ongemak
zullen ondervinden (vb. diarree, licht gedaalde voederopname) voor
enkele dagen. De algemene gezondheid zal dagelijks opgevolgd worden.
De dieren zullen geeuthanaseerd worden op het einde van de proef
voor het nagaan van de darmgezondheid.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Coccidiosis schaadt de darmgezondheid van kippen. Omwille van deze
reden zal de studie uitgevoerd worden op kippen. Coccidiose soorten
zijn moeilijk in vitro te kweken.

Het nodige aantal proefdieren werd nagegaan door een statisticus. De
berekeningen zijn gedocumenteerd in de proefaanvraag.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Coccidiose schaadt de darmgezondheid van kippen. Coccidiose soorten
zijn diersoort specifiek. Omwille van deze reden zal de studie uitgevoerd
worden op kippen. Alternatieven zonder proefdieren zijn geen optie. De
algemene gezondheid zal dagelijks opgevolgd worden. Elke gebeurtenis
die het welzijn of gezondheid van de dieren bedreigt, zal meegedeeld
worden aan de bedrijfsdierenarts. Indien nodig zal deze dierenarts de
dieren onderzoeken en de nodige stappen ondernemen. Er zal voldaan
worden aan de Europese richtlijnen inzake de huisvesting voor
proefdieren.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Kip it Healthy – opleiding rond de hobbykip

Looptijd van het project

1 opleidingsdag (1 module van 1,5u )

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

diergeneeskundige handelingen, kip, opleiding

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

ja

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

De hobbykip is talrijk aanwezig bij eigenaars (in de “backyard”). De
huidige diergeneeskunde van de praktijkdierenarts is niet aangepast om
tegemoet te komen aan deze toegenomen vraag. Daarom is het van
belang om praktijkdierenartsen bij te scholen rond de hobbykip. Om hen
te leren wat te doen bij een kip in consultatie.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De opleiding is uiterst nuttig om deze kennis bij dierenartsen te
verhogen (door middel van bijscholing door specialisten in het domein)
om het welzijn van de hobbykip en de diergeneeskundige aanpak te
verhogen. Het is bovendien verplicht (door de Orde der Dierenartsen)
voor dierenartsen om nuttige bijscholing te volgen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

100 legkippen (ISA-Brown)

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De dieren zullen beperkt ongemak ondervinden. Handelingen die
worden uitgevoerd zijn het hanteren/fixeren van de kip, algemeen
lichamelijk onderzoek (incl cloacaal toucher), bloedafname
(verschillende plaatsen), nemen van keel/tracheaswabs,
injectietechnieken (intramusculaire injectie, subcutane injectie,
wingwebvaccinatie), oogdruppel en neusdruppelenting, oraal
medicineren/sonderen (krop). Geen anestheseren of chirurgie is
voorzien. Nadien, zullen de dieren als “bejaarde” kippen kunnen
gebruikt worden in de zorgboerderij

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Voor het goed aanleren van de verschillende handelingen zijn levende
dieren noodzakelijk omdat dit uiteindelijk in de praktijk ook op levende
dieren zal moeten kunnen uitgevoerd worden door de trainees

Omdat iedere deelnemer de handelingen zou kunnen uitvoeren en
ongemak van dier beperkt wordt, wordt 1 dier per deelnemer. Hierdoor
wordt op ieder dier elke handeling 1 keer uitgevoerd

Er wordt verwacht dat de dieren een beperkt ongemak ondervinden.
Het gedrag van elke kip zal telkens in acht genomen worden. Indien de
specialisten die de praktijkoefeningen superviseren ondervinden dat
een of meerdere kippen hinder ondervinden of een grote mate van
stress, zal hiervoor een gepaste oplossing gezocht worden. Het is
noodzakelijk voor dierenartsen om de training te voorzien bij het dier
waarbij zij in de praktijk ook zullen in aanraking komen en de juiste
handelingen moeten kunnen op uitvoeren.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Evaluatie werkzaamheid van verschillende probiotica in vleeskuikens
experimenteel geïnfecteerd met Eimeria spp.

Looptijd van het project

11 oktober 2018 tem 02 november 2018 (23 dagen)

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Coccidiose,legkip, AST, probiotica

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het doel van de studie is om de werkzaamheid van verschillende
probiotica ter controle van coccidiose bij leghennen te bepalen. Hierbij
zullen leghennen geïnfecteerd worden met een gecontroleerde dosis
van Eimeria species.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Omwille van resistentie ontwikkeling staat het geneesmiddelengebruik
tegen coccidiose onder druk. Gedurende de laatste jaren werden
verschillenden producten (pre- of probiotica, enzymen, verzuring
producten, …) op de markt gebracht die een mogelijk alternatief bieden.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

918 legkippen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

We verwachten dat de dieren beperkt (P1) tot matig (P2) ongemak
zullen ondervinden (vb. diarree, licht gedaalde voederopname) voor
enkele dagen. De algemene gezondheid zal dagelijks opgevolgd worden.
De dieren zullen geeuthanaseerd worden op het einde van de proef
voor het nagaan van de darmgezondheid.

Deze behandelingen zullen vergeleken worden met een geïnfecteerde
onbehandelde controle groep (infected untreated control, IUC).

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Coccidiosis schaadt de darmgezondheid van kippen. Omwille van deze
reden zal de studie uitgevoerd worden op kippen. Coccidiose soorten
zijn moeilijk in vitro te kweken.

Het nodige aantal proefdieren werd nagegaan door een statisticus. De
berekeningen zijn gedocumenteerd in de proefaanvraag.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Coccidiose schaadt de darmgezondheid van kippen. Coccidiose soorten
zijn diersoort specifiek. Omwille van deze reden zal de studie uitgevoerd
worden op kippen. Alternatieven zonder proefdieren zijn geen optie. De
algemene gezondheid zal dagelijks opgevolgd worden. Elke gebeurtenis
die het welzijn of gezondheid van de dieren bedreigt, zal meegedeeld
worden aan de bedrijfsdierenarts. Indien nodig zal deze dierenarts de
dieren onderzoeken en de nodige stappen ondernemen. Er zal voldaan
worden aan de Europese richtlijnen inzake de huisvesting voor
proefdieren.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Werking coccidiostaticum Cygro in kalkoenen experimenteel
geïnfecteerd met Eimeria spp.

Looptijd van het project

november - december 2018

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Coccidiostaticum, kalkoen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

ja

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het doel van de studie is om de werkzaamheid van een coccidiostaticum
tegen verschillende Eimeria spp. te bepalen. Deze proeven kaderen in
de verlenging van het registratie dossier van dit middel.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Deze studie kadert in de verlenging van het registratie dossier van een
bestaand coccidiostaticum. Bewijs van werkzaamheid is vereist volgens
VERORDENING (EG) Nr. 429/2008 VAN DE COMMISSIE van 25 april 2008
tot vaststelling van voorschriften ter uitvoering van Verordening (EG) nr.
1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de
opstelling en indiening van aanvragen en de beoordeling van en de
verlening van vergunningen voor toevoegingsmiddelen voor
diervoeding.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

515 kalkoenen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

We verwachten dat de dieren beperkt (P1) tot matig (P2) ongemak
zullen ondervinden (vb. diarree, licht gedaalde voederopname) voor
enkele dagen. De algemene gezondheid zal dagelijks opgevolgd worden.
De dieren zullen geeuthanaseerd worden op het einde van de proef of
voor het nagaan van de darmgezondheid.

Om de werkzaamheid tegen specifieke coccidiose soorten te kunnen
testen zal deze vierde studie uitgevoerd worden met een gelijk
proefopzet maar een verschillende coccidiose infectie.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

Coccidiose soorten zijn moeilijk in vitro te kweken. Proeven op levende
dieren zijn vereist volgens verordening (EG) Nr. 429/2008

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Het nodige aantal proefdieren werd nagegaan door een statisticus. Dit
werd gedocumenteerd in de proefaanvraag.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Coccidiose schaadt de darmgezondheid van kalkoenen. Coccidiose
soorten zijn diersoort specifiek. Omwille van deze reden zal de studie
uitgevoerd worden op kalkoenen. Alternatieven zonder proefdieren zijn
geen optie. De algemene gezondheid zal dagelijks opgevolgd worden.
Elke gebeurtenis die het welzijn of gezondheid van de dieren bedreigt
zal meegedeeld worden aan de bedrijfsdierenarts. Indien nodig zal deze
dierenarts de dieren onderzoeken en de nodige stappen ondernemen.
Er zal voldaan worden aan de Europese richtlijnen inzake de huisvesting
voor proefdieren.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Evaluatie van de werkzaamheid van twee coccidiostatica in vleeskuikens
experimenteel geïnfecteerd met Eimeria spp.

Looptijd van het project

november - december 2018

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Coccidiostaticum, vleeskip, floorpen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

ja

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het doel van deze studies is om de werkzaamheid van Clincacox®
(diclazur), Maxiban® (narasin+ nicarbazin) te evalueren bij broilers als
hulp in de preventie tegen coccidiose veroorzaakt door Eimeria species.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Deze studies kaderen in de vernieuwing van registratie van twee
coccidiostatica. Bewijs van werkzaamheid van een coccidiostaticum is
vereist volgens VERORDENING (EG) Nr. 429/2008 VAN DE COMMISSIE
van 25 april 2008 tot vaststelling van voorschriften ter uitvoering van
Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de
Raad wat betreft de opstelling en indiening van aanvragen en de
beoordeling van en de verlening van vergunningen voor
toevoegingsmiddelen voor diervoeding.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

1200 vleeskippen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

We verwachten dat de dieren beperkt (P1) tot matig (P2) ongemak
zullen ondervinden (vb. diarree, licht gedaalde voederopname) voor
enkele dagen. Een ernstig (P3) ongemak kan voorkomen, maar door het
strikt toepassen van humane eindpunten wordt dit zoveel mogelijk
vermeden. De algemene gezondheid zal dagelijks opgevolgd worden. De
dieren zullen geeuthanaseerd worden op het einde van de proef of voor
het nagaan van de darmgezondheid.

Om de werkzaamheid tegen specifieke coccidiose soorten te kunnen
testen zal een floorpenstudie uitgevoerd worden met een bepaalde
coccidiose infectie.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

Coccidiose soorten zijn moeilijk in vitro te kweken. Proeven op levende
dieren zijn vereist volgens verordening (EG) Nr. 429/2008

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Een sample size berekening werd in opdracht van de klant door VMRDBiometrics uitgevoerd en is gebaseerd op gegevens van vorige testen.
Om een verschil aan te tonen in lesie scores zijn 10 pens per groep met
30 vogels per pen vereist.

Coccidiose schaadt de darmgezondheid van kippen. Coccidiose soorten
zijn diersoort specifiek. Omwille van deze reden zal de studie uitgevoerd
worden op kippen. Alternatieven zonder proefdieren zijn geen optie. De
algemene gezondheid zal dagelijks opgevolgd worden. Elke gebeurtenis
die het welzijn of gezondheid van de dieren bedreigt zal meegedeeld
worden aan de bedrijfsdierenarts. Indien nodig zal deze dierenarts de
dieren onderzoeken en de nodige stappen ondernemen. Er zal voldaan
worden aan de Europese richtlijnen inzake de huisvesting voor
proefdieren.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Effectiviteit van een nieuw anthelminthicum tegen Ascaridia galli
infectie bij leghennen.

Looptijd van het project

59 dagen (18/10/2018 tot 16/12/2018

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Anthelminthicum, Ascaridia galli, leghennen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het doel van deze proef is om de werkzaamheid van een nieuw
anthelminticum in het voeder te onderzoeken tegen experimentele
infectie met Ascaridia galli bij leghennen. De studie zal uitgevoerd
worden in overeenkomst met de VICH Topic GL 21 en VICH Topic GL 7.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Door de implementatie van de EU richtlijn 1999/74/EC en de ban van
conventionele batterijkooien voor leghennen, is het voorkomen van
Ascaridia galli dramatisch gestegen gedurende het laatste decennium.
Het opnieuw opduiken van de parasiet zorgt voor grote bezorgdheid in
de ei-industrie. Ascaridia galli kan een ernstige klinische presentatie
veroorzaken met onder andere lusteloosheid, vermagering, diarree,
occlusie van de darmen, die uiteindelijk leiden tot aanzienlijke
economische verliezen als gevolg van verminderde gewichtstoename,
verminderde voederconversie, verminderde eiproductie en verhoogde
sterfte. De zoektocht naar nieuwe anthelmintica kan hier een oplossing
voor zijn.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

120 leghennen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

De dieren zullen een beperkt (P1) ongemak ondervinden ten gevolge
van de orale inoculatie.
De dieren zullen ook een beperkt (P1) ongemak ondervinden ten
gevolge van de infectie. Er worden geen symptomen verwacht bij deze
dosis van wormeieren. In het ergste geval kan het lijden zich uiten in het
voorkomen van lusteloosheid, diarree en vermagering.
Deze dieren worden nauwgezet gevolgd. Uiteraard zal de mate van
lijden worden bijgehouden en geëvalueerd. Bij twijfel wordt de
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

dierenarts geraadpleegd die kan beslissen de dieren te behandelen of
de proef stop te zetten.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Aangezien de parasiet vooral een probleem vormt bij leghennen, is het
noodzakelijk om de werkzaamheid van deze producten bij leghennen na
te gaan.

Er werd een sample size berekening uitgevoerd. Deze staat beschreven
in de aanvraag

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Ascaridia galli kan een ernstige klinische presentatie veroorzaken met
onder andere lusteloosheid, vermagering, diarree, occlusie van de
darmen, die uiteindelijk leiden tot aanzienlijke economische verliezen
als gevolg van verminderde gewichtstoename, verminderde
voederconversie, verminderde eiproductie en verhoogde sterfte.
Daarom wordt deze studie uitgevoerd bij leghennen. Elke gebeurtenis
die het welzijn of gezondheid van de dieren bedreigt, zal meegedeeld
worden aan de bedrijfsdierenarts. Indien nodig zal deze dierenarts de
dieren onderzoeken en de nodige stappen ondernemen. Er zal voldaan
worden aan de Europese richtlijnen inzake de huisvesting voor
proefdieren.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Werkzaamheid van vaccin stam tegen een experimentele infectie met
Salmonella Enteritidis

Looptijd van het project

16 november 2018 t/m januari 2019

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Salmonella, vaccin

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Contaminatie van pluimveeproducten met Salmonella Enteritidis
kunnen ziekte veroorzaakte bij consumenten. Vaccins kunnen ingezet
worden om kolonisatie van deze kiemen bij kippen te bestrijden. Het
doel van de studie is om de werking van 2 dosissen van een vaccin tegen
een experimenele infectie met Salmonella Enteritidis na te gaan.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Contaminatie van pluimveeproducten met Salmonella Enteritidis
kunnen ziekte veroorzaakte bij consumenten. Mogelijks kan het test
product ingezet worden om kolonisatie van deze kiemen bij vleeskippen
te bestrijden.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

135 SFP kippen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

We verwachten dat de dieren beperkt (P1) ongemak zullen ondervinden
gedurende de inoculatie en bloedstaalname. De algemene gezondheid
zal dagelijks opgevolgd worden. De dieren zullen geeuthanaseerd
worden op het einde van de proef. Salmonella spp. veroorzaken geen
klinische symptomen bij vleeskippen.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

We wensen het effect van de vaccins op de specifieke weerstand bij de
kip na te gaan.

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Het nodige aantal proefdieren werd overgenomen uit de Europese
farmacopee.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Gecontamineerde pluimveeproducten vormen een belangrijke bron van
infectie bij de mens. Omwille van deze reden zal de studie uitgevoerd
worden op kippen. De algemene gezondheid zal dagelijks opgevolgd
worden. Elke gebeurtenis die het welzijn of gezondheid van de dieren
bedreigt zal meegedeeld worden aan de bedrijfsdierenarts. Indien nodig
zal deze dierenarts de dieren onderzoeken en de nodige stappen
ondernemen. Er zal voldaan worden aan de Europese richtlijnen inzake
de huisvesting voor proefdieren.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Efficaciteit van verschillende doseringen van Parofor tegen Histomonas
meleagridis infectie in kalkoenen onder floorpen condities.

Looptijd van het project

33 dagen (14/12/2018 tot 17/12/2018)

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Histomonas meleagridis, parofor, kalkoenen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

ja

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Gezien de hoge mortaliteit als gevolg van histomonosis en beperkte
behandelingsmethoden, is onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen van
groot belang.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Histomonosis wordt veroorzaakt door Histomonas meleagridis, en
wordt gekarakteriseerd door necrotische lesies in de lever en caeca. De
symptomen zijn erg fataal voor kalkoenen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

240 Kalkoenen (Hybrid Converter)

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De kalkoenen zullen een beperkt (P1) ongemak ondervinden ten gevolge
van de cloacale inoculatie. Onbehandelde kalkoenen zullen een ernstig
(P3) ongemak ondervinden door de gevolgen van de histomonosis,
welke necrotische letsels veroorzaakt in lever en caeca van het dier, wat
vaak leidt tot sterfte. De dieren zullen op het einde van de proef
geëuthanaseerd worden om Histomonas lesie scores in de lever en
caeca na te gaan bij de overlevende dieren.

Het doel van deze proef is om de werkzaamheid van verschillende
doseringen van Parofor te bepalen tegen sterfte door histomonas bij
kalkoenen.

Gezien de hoge mortaliteit bij kalkoenen en beperkte
behandelingsmethoden (geen geregistreerd therapeuticum voor
handen), is onderzoek naar nieuwe therapeutische geneesmiddelen van
groot belang.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Het doel is om het effect op mortaliteit bij kalkoenen geïnfecteerd met
histomonas te bekijken. De proef kan dus enkel met target dieren
(kalkoenen) uitgevoerd worden.

Het nodige aantal proefdieren werd nagegaan door een statisticus. Dit
werd gedocumenteerd in de proefaanvraag.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)

Aangezien histomonas voornamelijk bij kalkoenen een hoge sterfte
induceert, is deze diersoort bij deze studie noodzakelijk.

Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Alternatieven zonder proefdieren zijn geen optie. De algemene
gezondheid zal dagelijks opgevolgd worden. Elke gebeurtenis die het
welzijn of gezondheid van de dieren bedreigt, zal meegedeeld worden
aan de bedrijfsdierenarts. Indien nodig zal deze dierenarts de dieren
onderzoeken en de nodige stappen ondernemen.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Efficaciteit van verschillende doseringen van Parofor tegen Histomonas
meleagridis infectiein leghennen onder floorpen condities.

Looptijd van het project

40 dagen (14/11/2018 tot 24/12/2018)

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Histomonas meleagridis, parofor, leghennen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

ja

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Gezien de hoge mortaliteit als gevolg van histomonosis en beperkte
behandelingsmethoden, is onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen van
groot belang. Bij leghennen is de mortaliteit beperkter dan bij
kalkoenen. Histomonosis hier wordt vooral gekarakteriseerd door
necrotische letsels in de caeca en een verminderde ei productie .

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Histomonosis wordt veroorzaakt door Histomonas meleagridis, en
wordt gekarakteriseerd door necrotische lesies in de lever en caeca.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

180 leghennen (ISA brown)

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

De leghennen zullen een beperkt (P1) ongemak ondervinden ten
gevolge van de cloacale inoculatie, de bloedname en de Histomonas
infectie. De dieren zullen op het einde van de proef geëuthanaseerd
worden om Histomonas lesie scores in de lever en caeca na te gaan bij
de overlevende dieren.

Het doel van deze proef is om het effect van verschillende doseringen
van Parofor te bepalen op ei productie bij leghennen.

Bij leghennen is de mortaliteit beperkter dan bij kalkoenen.
Histomonosis hier wordt vooral gekarakteriseerd door een verminderde
ei productie en necrotische letsels in de caeca.
Gezien de economische impacdt bij leghennen en beperkte
behandelingsmethoden (geen geregistreerd therapeuticum voor
handen), is onderzoek naar nieuwe therapeutische geneesmiddelen van
groot belang.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Het doel is om het effect op ei productie bij leghennen geïnfecteerd met
histomonas te bekijken, De proef kan dus enkel met target dieren
(leghennen) uitgevoerd worden.

Het nodige aantal proefdieren werd nagegaan door een statisticus. Dit
werd gedocumenteerd in de proefaanvraag.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Aangezien histomonas bij leghennen kan zorgen voor een belangrijke
reductie in ei productie, en men het effect van de verschillende
doseringen Parofor hierop wil testen, is deze diersoort bij deze studie
noodzakelijk.
Alternatieven zonder proefdieren zijn geen optie. De algemene
gezondheid zal dagelijks opgevolgd worden. Elke gebeurtenis die het
welzijn of gezondheid van de dieren bedreigt, zal meegedeeld worden
aan de bedrijfsdierenarts. Indien nodig zal deze dierenarts de dieren
onderzoeken en de nodige stappen ondernemen.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Efficaciteit van verschillende molecules tegen Histomonas meleagridis
infectie in kalkoenen onder floorpen condities.

Looptijd van het project

33 dagen (14/12/2018 tot 17/12/2018)

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Histomonas meleagridis, kalkoenen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Gezien de hoge mortaliteit als gevolg van histomonosis en beperkte
behandelingsmethoden, is onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen van
groot belang.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Histomonosis wordt veroorzaakt door Histomonas meleagridis, en
wordt gekarakteriseerd door necrotische lesies in de lever en caeca. De
symptomen zijn erg fataal voor kalkoenen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

350 Kalkoenen (Hybrid Converter)

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De kalkoenen zullen een beperkt (P1) ongemak ondervinden ten gevolge
van de cloacale inoculatie. Onbehandelde kalkoenen zullen een ernstig
(P3) ongemak ondervinden door de gevolgen van de histomonosis,
welke necrotische letsels veroorzaakt in lever en caeca van het dier, wat
vaak leidt tot sterfte. De dieren zullen op het einde van de proef
geëuthanaseerd worden om Histomonas lesie scores in de lever en
caeca na te gaan bij de overlevende dieren.

Het doel van deze proef is om de werkzaamheid van verschillende
doseringen van Parofor te bepalen tegen sterfte door histomonas bij
kalkoenen.

Gezien de hoge mortaliteit bij kalkoenen en beperkte
behandelingsmethoden (geen geregistreerd therapeuticum voor
handen), is onderzoek naar nieuwe therapeutische geneesmiddelen van
groot belang.

Toepassing van de 3Vs

686

1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Het doel is om het effect op mortaliteit bij kalkoenen geïnfecteerd met
histomonas te bekijken. De proef kan dus enkel met target dieren
(kalkoenen) uitgevoerd worden.

Het nodige aantal proefdieren werd nagegaan door een statisticus. Dit
werd gedocumenteerd in de proefaanvraag.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Aangezien histomonas voornamelijk bij kalkoenen een hoge sterfte
induceert, en men het effect van de verschillende molecules hierop wil
testen, is deze diersoort bij deze studie noodzakelijk.
Alternatieven zonder proefdieren zijn geen optie. De algemene
gezondheid zal dagelijks opgevolgd worden. Elke gebeurtenis die het
welzijn of gezondheid van de dieren bedreigt, zal meegedeeld worden
aan de bedrijfsdierenarts. Indien nodig zal deze dierenarts de dieren
onderzoeken en de nodige stappen ondernemen.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Inoculum productie: replicatie van Histomonas meleagridis in
kalkoenen.

Looptijd van het project

2 jaar (14/11/2018 tot 14/11/2020)

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Histomonas meleagridis, kalkoenen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

ja

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Histomonas inocula worden voornamelijk gebruikt:
1/ In klinische studies om dieren te infecteren
• Om de efficaciteit van bepaalde moleculen na te gaan, oa. voor
registratie doeleinden
• Om nieuwe / bestaande producten te screenen in hun werking tegen
histomonas
2/ Om dieren te infecteren die gebruikt worden als demonstratie voor
technische trainingen

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Histomonosis wordt veroorzaakt door Histomonas meleagridis, en
wordt gekarakteriseerd door necrotische lesies in de lever en caeca. De
symptomen zijn erg fataal voor kalkoenen.
Gezien de hoge mortaliteit bij kalkoenen en beperkte
behandelingsmethoden (geen geregistreerd therapeuticum voor
handen), is onderzoek naar nieuwe therapeutische geneesmiddelen van
groot belang.
Vorming en training van pluimveedierenartsen & mensen werkzaam in
het veld van over de ganse wereld, om de letsels veroorzaakt door
Histomonas meleagridis te herkennen bij kalkoenen.
Bij het tijdig herkennen van dieren geïnfecteerd met deze parasiet, kan
door het opstarten van een behandeling of opstellen van een actieplan
het lijden van de geïnfecteerde dieren verminderd worden en kunnen
niet-geïnfecteerde dieren in de stal beschermd worden.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

500 Kalkoenen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte

De kalkoenen zullen een beperkt (P1) ongemak ondervinden ten gevolge
van de cloacale inoculatie. Onbehandelde kalkoenen zullen een ernstig
(P3) ongemak ondervinden door de gevolgen van de histomonosis,
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negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

welke necrotische letsels veroorzaakt in lever en caeca van het dier, wat
vaak leidt tot sterfte. De bedoeling van de behandelingen is om deze
sterfte en letselvorming juist tegen te gaan.
Uiteraard zal de mate van lijden worden bijgehouden en geëvalueerd.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Histomonas meleagridis is gastheer-specifiek. Er kunnen dus geen
andere diersoorten gebruikt worden om de parasiet te repliceren of om
de darmletsels te bestuderen.

Voor de replicatie van een Histomonas stam worden 5 kalkoenen per
passage gebruikt.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Histomonas meleagridis is gastheer-specifiek. Er kunnen dus geen
andere diersoorten gebruikt om de parasiet te repliceren of om de
darmletsels te bestuderen. De algemene gezondheid zal dagelijks
opgevolgd worden. Elke gebeurtenis die het welzijn of gezondheid van
de dieren bedreigt zal meegedeeld worden aan de bedrijfsdierenarts.
Indien nodig zal deze dierenarts de dieren onderzoeken en de nodige
stappen ondernemen.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Efficaciteit van HM-01 tegen Histomonas meleagridis infectie in
kalkoenen onder floorpen condities.

Looptijd van het project

26 dagen (14/12/2018 tot 10/12/2018)

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Histomonas meleagridis, kalkoenen, HM-01

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Gezien de hoge mortaliteit als gevolg van histomonosis en beperkte
behandelingsmethoden, is onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen van
groot belang.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Histomonosis wordt veroorzaakt door Histomonas meleagridis, en
wordt gekarakteriseerd door necrotische lesies in de lever en caeca. De
symptomen zijn erg fataal voor kalkoenen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

96 Kalkoenen (Hybrid Converter)

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De kalkoenen zullen een beperkt (P1) ongemak ondervinden ten gevolge
van de cloacale inoculatie en orale inoculatie met het product.
Onbehandelde kalkoenen zullen een ernstig (P3) ongemak ondervinden
door de gevolgen van de histomonosis, welke necrotische letsels
veroorzaakt in lever en caeca van het dier, wat vaak leidt tot sterfte. De
dieren zullen op het einde van de proef geëuthanaseerd worden om
Histomonas lesie scores in de lever en caeca na te gaan bij de
overlevende dieren.

Het doel van deze proef is om de werkzaamheid van HM-01 te bepalen
tegen sterfte door histomonas bij kalkoenen.

Gezien de hoge mortaliteit bij kalkoenen en beperkte
behandelingsmethoden (geen geregistreerd therapeuticum voor
handen), is onderzoek naar nieuwe therapeutische geneesmiddelen van
groot belang.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Het doel is om het effect op mortaliteit bij kalkoenen geïnfecteerd met
histomonas te bekijken. De proef kan dus enkel met target dieren
(kalkoenen) uitgevoerd worden.

Het nodige aantal proefdieren werd nagegaan door een statisticus. Dit
werd gedocumenteerd in de proefaanvraag.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Aangezien histomonas voornamelijk bij kalkoenen een hoge sterfte
induceert, en men het effect van de verschillende molecules hierop wil
testen, is deze diersoort bij deze studie noodzakelijk.
Alternatieven zonder proefdieren zijn geen optie. De algemene
gezondheid zal dagelijks opgevolgd worden. Elke gebeurtenis die het
welzijn of gezondheid van de dieren bedreigt, zal meegedeeld worden
aan de bedrijfsdierenarts. Indien nodig zal deze dierenarts de dieren
onderzoeken en de nodige stappen ondernemen.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Veldstudie om de werking van een product toegediend via het
drinkwater voor de behandeling van respiratoire aandoeningen
geassocieerd met M. hyopneumoniae bij varkens aan te tonen.

Looptijd van het project

Midden december t/m februari 2019

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Mycoplasma, respiratoir, drinkwater

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Infecties met Mycoplasma hyopneumoniae zijn wereldwijd zeer
prevalent en veroorzaken enorme financiële verliezen voor de
varkensindustrie. Verliezen zijn voornamelijk te wijten aan kosten voor
behandeling en vaccinatie, verminderde prestaties en verhoogde sterfte
als gevolg van secundaire infecties. Het doel is om in een veldstudie de
werking van een product toegediend via het drinkwater voor de
behandeling van luchtwegaandoeningen geassocieerd met M.
hyopneumoniae aan te tonen .

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Wanneer de werking product aangetoond kan worden, kan dit in de
toekomst mogelijk de uitbraken van M. hyopneumoniae voorkomen of
beperken.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

~300 varkens op een commerciële kweekunit waarbij een uitbraak met
M. hyopneumoniae bevestigd is.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

We verwachten dat de dieren beperkt (P1) ongemak zullen ondervinden
tijdens de studie, aangezien er enkel bij een beperkt aantal dieren
broncheoalveolaire lavage uitgevoerd zal worden. De andere
handelingen worden niet als ongemak beschouwd en behoren tot
standaard diagnostische handelingen. De algemene gezondheid zal
opgevolgd worden door een dierenarts. Indien nodig zal de dierenarts
de dieren onderzoeken en de nodige stappen ondernemen. Na de studie
zullen de dieren gewoon verder gekweekt worden door de boer, en
uiteindelijk naar het slachthuis gebracht worden om in de voedselketen
terecht te komen.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

Deze veldstudie in het doeldier is noodzakelijk om de werking van het
product aan te kunnen tonen.

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het benodigde aantal dieren zal berekend worden met een statistische
power analyse wanneer een boerderij met een M. hyopneumoniae
uitbraak geselecteerd is.

De huidige studie betreft een veldstudie welke enkel uitgevoerd kan
worden in het dier waarop de behandeling gericht is. De algemene
gezondheid zal dagelijks opgevolgd worden door een dierenarts. De
studie zal uitgevoerd worden volgens Europese regelgeving en na
goedkeuring van de FAGG voor de uitvoering van een klinische studie.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Effectiviteit van een ontstekingsremmer tegen experimentele ontsteking
geïnduceerd door LPS bij varkens.

Looptijd van het project

December 2018, 1 dag

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

LPS, ontstekingsremmer, varken, koorts

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Lipopolysaccharide (LPS), een structureel onderdeel van het
buitenmembraan van Gram-negatieve bacteriën, is een van de meest
effectieve stimulatoren van het immuunsysteem en is op grote schaal
toegepast in varkens als een experimenteel model voor bacteriële
infectie en septische shock. In deze studie zal het model worden
gebruikt om de effectiviteit van een ontstekingsremmer tegen een LPS
infectie na te gaan.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Na registratie kan dit product in de praktijk ingezet worden voor de
behandeling van bacteriële infecties en septische shock.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

30 varkens

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De dieren zullen matig ongerief ondergaan (koorts en klinische
symptomen) na injectie van LPS, welke na enkele uren weer zullen
verdwijnen. Na 24 uur zullen de varkens geeuthanaseerd worden.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het middel is een ontstekingsremmend product dat wordt gebruikt bij
varkens tijdens een acute infectieuze aandoening. Of dit ook effect heeft
bij een LPS injectie is enkel te onderzoeken in varkens.

Een van de doelen is data verzamelen omtrent het dosis-response
effect. Uit voorafgaande studies is gebleken dat 6 dieren per groep
hiervoor gepast is.

De algemene gezondheid zal continue gedurende 8 uur na LPS injectie
opgevolgd worden. Elke gebeurtenis die het welzijn of gezondheid van
de dieren bedreigt zal meegedeeld worden aan de bedrijfsdierenarts.
Indien nodig zal deze dierenarts de dieren onderzoeken en de nodige
stappen ondernemen.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Werkzaamheid van vaccin stammen tegen experimentele infectie met
fowl-pox virus

Looptijd van het project

eind december 2018 - februari 2019

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Virale pluimveeziekten, vaccin, werkzaamheid

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Binnen dit project zal de werkzaamheid van een nieuw FPV vaccin getest
worden volgens normen beschreven in de Europese Farmacopee. Na
deze studie zullen registratie dossiers opgesteld worden in het geval
van gunstige resultaten.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De vaccins kunnen mogelijk ingezet worden om de schadelijke virussen
te bestrijden.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

100 SFP kippen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

We verwachten dat de gevaccineerde dieren beperkt (P1) ongemak
zullen ondervinden en dat de controle dieren matig (P2) ongemak zullen
ondervinden na challenge. Door het strikt toepassen van humane
eindpunten zal het aantal dieren met ernstig (P3) ongemak ingeperkt
worden. De dieren zullen geeuthanaseerd worden op het einde van de
proef.

Toepassing van de 3Vs

696

1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

We wensen het effect van de vaccins op de specifieke weerstand bij de
kip na te gaan.

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Het nodige aantal proefdieren is gebaseerd op de Europese farmacopee.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De algemene gezondheid zal dagelijks opgevolgd worden. Door het
strikt toepassen van aangepaste humane eindpunten zal het aantal
dieren met ernstig (P3) ongemak ingeperkt worden. Er zal voldaan
worden aan de Europese richtlijnen inzake de huisvesting voor
proefdieren.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Kweekprotocol voor muizen met een nadelig fenotype voor generatie
van geplande zwangere vrouwtjes

Looptijd van het project

1/09/2018 - 31/08/2021

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Alzheimer, muis, Tau/Abeta pathologie, behandeling

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het voorgestelde project heeft tot doel nieuwe geneesmiddelen te
ontwikkelen voor de behandeling van de ziekte van Alzheimer.
Momenteel bestaan er enkel symptomatische behandelingen waarbij de
oorzaak van het probleem -de gerelateerde hersenpathologie- niet
wordt geraakt. Deze nieuwe geneesmiddelen hebben tot doel de
pathologie te voorkomen of verminder waardoor cognitieve functies
verbeteren en het aantal Alzheimer patiënten afneemt.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Door het uitvoeren van het beschreven project kunnen potentiële
geneesmiddelen geïdentificeerd worden die de ontwikkeling van de
ziekte van Alzheimer kunnen voorkomen of afremmen. Gezien de
weerslag van deze ziekten op het leven van patiënten en familie en de
hoge maatschappelijke kost is een behandeling die verder gaat dan een
louter symptomatische verbetering een must. Verder kunnen door dit
project (vroege) merkers voor Alzheimer worden geïdentificeerd
waardoor een vroegtijdige diagnose kan worden gesteld. Naast het
maatschappelijk en individueel voordeel wordt eveneens het gebruik
van proefdieren tot een minimum herleid door het gebruik van primaire
celculturen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

De muizen worden slechts tot een beperkte leeftijd in kweek geplaatst
waardoor er geen dieren met een schadelijk fenotype zullen gebruikt
worden.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

enkel dieren die geen nadelig fenotype vertonen worden gebruikt voor
het opzetten van getimede zwangerschap. De hoogste graad van ernst is
mild als er een lichte vorm van het verwachte fenotype toch aanwezig is
in de kweekouders
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.
Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

Ziekten van de hersenen zijn zo complex dat deze onvoldoende
nagebootst kunnen worden buiten een levend organisme. Om
voorspellingen te kunnen doen over effectiviteit, verdeling en toxiciteit
van experimentele medicijnen blijven diermodellen onontbeerlijk. Toch
kunnen we het aantal proefdieren beperken door eerst een groot aantal
chemische stoffen te screenen in primaire celculturen voordat ze in een
diermodel getest worden.
Het minimum aantal muizen per studie wordt berekend volgens
daarvoor geldende statistische methoden. Elke studie wordt gebaseerd
op wetenschappelijke argumenten die onnodige duplicatie van
dierstudies moet uitsluiten. Evenals kunnen we het aantal proefdieren
beperken door eerst een groot aantal chemische stoffen te screenen in
primaire celculturen voordat ze in een diermodel getest worden.
Voor de preklinische ontwikkeling van medicijnen tegen de ziekte van
Alzheimer zijn muismodellen voor deze ziekte de aanvaarde standaard.
Welzijn van de muizen is een primaire doelstelling in dit project.
Transport, behuizing, voeding en hanteren voldoen aan soortspecifieke
behoeften om pijn en lijden te vermijden. Zo wordt tijdens transport
vocht en voedsel voor de muizen voorzien, nestmateriaal en schone
bedding zijn aanwezig in de kooien, muizen zijn groepsgewijze
gehuisvest met vijf muizen per kooi (muizen zijn sociale dieren)
Welzijn van de muizen is een primaire doelstelling in dit project.
Transport, behuizing, voeding en hanteren voldoen aan soortspecifieke
behoeften om pijn en lijden te vermijden. Zo wordt tijdens transport
vocht en voedsel voor de muizen voorzien, nestmateriaal en schone
bedding zijn aanwezig in de kooien, muizen zijn groepsgewijze
gehuisvest met vijf muizen per kooi (muizen zijn sociale dieren). Deze
stammen zijn gedetailleerd gekend en daarom worden kweekouders al
uit de kweek gehaald op een leeftijd voordat het nadelige fenotype
ontstaat
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Titel van het project

Nagaan van de farmacokinetiek (verdeling en uitscheiding van
geneesmiddelen door het lichaam) en toxiciteit van kanidaat
geneesmiddelen in rat

Looptijd van het project

1/08/2018 - 31/07/2021

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

rat, farmacokinetiek, toxiciteit, kandidaat geneesmiddelen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

ja

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

nagaan van de farmacokinetiek en toxiciteit van kanidaat
geneesmiddelen in rat tevoren verdere ontwikkeling richting klinische
studies

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Het voorgestelde project heeft tot doel de ontwikkeling van potentiële
nieuwe therapieën voor de behandeling van eiwit misvouwings
ziektebeelden te ondersteunen. Momenteel bestaan er enkel
symptomatische behandelingen voor deze ziekten die de oorzaak van
het probleem niet raken. Het beschreven project beoogt
geneesmiddelen te ontwikkelen en te testen die de pathologie
voorkomen of verminderen en op die manier het aantal patiënten te
verminderen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

2000 ratten

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

de dieren kunnen ongemak ondervinden ten gevolge van lokale
behandeling, het nemen van bloed en gedurende de
opofferingsprocedure. Deze procedures worden met de nodige
standaardisatie uitgevoerd en onder algemene verdoving om het
ongemak te beperken. Daar er hoge dosissen van het molecule kunnen
worden toegediend om de toxiciteit na te gaan, kan dit klinische
symptomen en de dood tot gevolg hebben. De graad van ernst van deze
dieren is mild tot ernstig. Op het eind van elk onderdeel van het project
worden de dieren opgeofferd onder algemene verdoving.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Ondanks dat nieuwe stoffen eerst getest worden in systemen die geen
gebruik maken van proefdieren blijven diermodellen onontbeerlijk voor
de preklinische ontwikkeling van medicijnen. Ziekten van de hersenen
zijn zo complex dat deze onvoldoende nagebootst kunnen worden om
voorspellingen te kunnen doen over effectiviteit, verdeling en toxiciteit
van experimentele medicijnen. Rat is het meest gebruikte diermodel om
de farmacokinetiek en toxiciteit na te gaan van kanidaat
geneesmiddelen.
4 ratten per geslacht en behandelingsgroep is een wetenschappelijk
aanvaard aantal dieren in dit type van preklinische studies. Er worden 2
dieren per groep toegevoegd per geslacht en per studie indien er dieren
moeten vervangen worden. Elke studie wordt gebaseerd op
wetenschappelijke argumenten die onnodige duplicatie van dierstudies
moet uitsluiten.
Rat is één van de wetenschappelijk meest aanvaardde diermodel voor
het uitvoeren van verkennende farmacokinetische en toxiciteitsstudies
in non-GLP pre-klinische studies. Alle operatoren hebben ervaring met
muis waardoor het aantal dieren gebruikt voor training aanzienlijk
verminderd kan worden.
Daar er toxiciteitsstudies worden uitgevoerd zullen de OECD richtlijnen
omtrent humane eindpunten strikt nageleeft worden (No.19, 2000).
Welzijn van de dierenn is een primaire doelstelling in dit project
gedurende de verschillende fases van een dierstudie. Behuizing, voeding
en hanteren voldoen aan soortspecifieke behoeften om pijn en lijden te
vermijden, bv de dieren worden niet apart gehuisvest, tijdens
anaesthesie worden de dieren constant op een warmte mat gehouden
om onderkoeling tegen te gaan. Alle operatoren worden intensief
getreind en 6-maandelijks geëvalueerd voor alle technieken.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Kweek van muizen voor immunologisch onderzoek

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Muizen, immuuncellen, neurologische ziekten

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

Nee

Translationeel of toegepast onderzoek

Nee

Reglementaire testen en routineproductie

Nee

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

Nee

Behoud van soorten

Nee

Hoger onderwijs of opleiding

Nee

Forensisch onderzoek

Nee

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

Ja

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het doel van deze matrix is de kweek van dieren. Kweekdieren zullen
uiteindelijk worden gebruikt voor de isolatie van immuuncellen om
ziekteprocessen in multiple sclerose (MS) te onderzoeken.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Wetenschappelijke vooruitgang: het innovatief aspect van deze studie is
het onderzoek naar verschillen tussen immuun cellen aanwezig in het
centrale zenuwstelsel en degene welke infiltreren tijdens MS. Tot op
heden is er weinig geweten over de verschillen tussen beide immuun cel
populaties.
Positieve bijdrage aan mens of dier: MS is de meest voorkomende niettraumatische neurologische aandoening in jongvolwassenen en treft 2,5
miljoen mensen wereldwijd. Het moduleren van de ontsteking die
ontstaat in het zenuwstelsel is een veelbelovende therapeutische
strategie bij MS. Deze studie zal ophelderen of het ingrijpen op
verschillende immuun cel types voordelen biedt ten opzichte van
algehele immuun modulatie

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

In totaal zullen er 84 muizen en 420 pups voor deze dierproef gebruikt
worden.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

Bij het kweken van de dieren verwachten we geen negatieve effecten.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

Er bestaat geen diervrij model om verschillen in immuun cel types op te
helderen.

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Het kweekprogramma is zodanig opgesteld dat er zo weinig mogelijk
overschotdieren zijn.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het gebruikte diermodel is gestandaardiseerd en geëvalueerd, en
klinisch relevant. Er worden humane eindpunten gehanteerd waardoor
een dier dat onnodig lijdt vroegtijdig zal worden geëuthanaseerd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Overdracht van gemoduleerde macrofagen om de regeneratie na
dwarslaesie te verbeteren

Looptijd van het project

24 maanden

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

macrofagen, regeneratie, dwarslaesie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

Ja

Translationeel of toegepast onderzoek

Nee

Reglementaire testen en routineproductie

Nee

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

Nee

Behoud van soorten

Nee

Hoger onderwijs of opleiding

Nee

Forensisch onderzoek

Nee

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

Nee

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Ondanks recente ontwikkelingen is de prognose voor herstel na
ruggenmergletsel relatief zwak. Het posttraumatische ziekteproces
wordt gekenmerkt door een overmatige ontstekingsreactie. Modulatie
van deze ontstekingsreactie, vooral de activatie van ontstekingscellen
(macrofagen), is een veelbelovende strategie om nieuwe therapieën te
ontwikkelen.
We zullen macrofagen veranderen naar een anti-inflammatoir fenotype
en het effect daarvan op de herstel na dwarslaesie onderzoeken

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

We verwachten dat inzicht in de mechanismen waarmee gemoduleerde
macrofagen de ontstekingsreactie na een dwarslaesie veranderen van
cruciaal belang is voor de ontwikkeling van noodzakelijke nieuwe
therapeutische behandelingen voor dwarslaesie patiënten en algemeen
voor patiënten met centrale zenuwstelsel-trauma.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Voor deze dierproef zullen in totaal 92 muizen worden gebruikt.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Deze proef bestaat erin een dwarslaesie aan te brengen bij muizen en
het effect van getransplanteerde gemoduleerde macrofagen op het
functioneel herstel te onderzoeken. Dit type van dwarslaesie
veroorzaakt verlamming van de achterpoten. Het gaat hier dus om een
dierproef met ernstig ongemak. Na afloop van de proef worden de
dieren op een humane manier opgeofferd en wordt het weefsel
gebruikt voor verdere analyse
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Aangezien deel van de onderzoeksvraag luidt of het functioneel herstel
(dus van gedrag) wordt bevorderd na een dwarslaesie door de
behandeling, kan deze proef dus enkel worden uitgevoerd op levende
dieren.

Het minimaal benodigd aantal proefdieren voor het experiment werd
berekend aan de hand van een standaardformule om een vooraf
gedefinieerd minimaal relevant verschil met een bepaalde kans (power)
waar te nemen

Het gebruikte diermodel is gestandaardiseerd en geëvalueerd, en
klinisch relevant. Aangezien deze proef leidt tot tijdelijk ongemak door
postoperatieve pijn, zal adequate pijnstilling worden toegepast. Een
vaak voorkomend probleem bij dwarslaesie is infectie van urinewegen
en blaas. Om dit te voorkomen zullen dieren worden behandeld met
antibioticum en zal hun blaas manueel worden geledigd totdat ze dit
zelfstandig kunnen. Standaard wordt kooiverrrijking gebruikt, en dieren
in groep gehuisvest. Ook worden humane eindpunten gehanteerd
waardoor een dier dat onnodig lijdt vroegtijdig zal worden gedood.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Injectie van stamcellen in een permanent herseninfarct muismodel

Looptijd van het project

2018/02/01 – 2018/10/31

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Herseninfarct, stamcellen, transplantatie.

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

Ja

Translationeel of toegepast onderzoek

Nee

Reglementaire testen en routineproductie

Nee

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

Nee

Behoud van soorten

Nee

Hoger onderwijs of opleiding

Nee

Forensisch onderzoek

Nee

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

Nee

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Een herseninfarct is een van de meest voorkomende oorzaken van
permanente invaliditeit. Een herseninfarct wordt veroorzaakt door een
bloedklonter die de doorbloeding naar de hersenen verhinderd. De
huidige therapieën zijn niet in staat om het herstel van patiënten
voldoende te verbeteren. Stamceltherapie is een veelbelovende nieuwe
therapie voor patiënten met een herseninfarct. Het doel van dit project
is om het therapeutisch potentieel van dentale stamcellen te
onderzoeken. Het verbeteren van de regeneratie na een herseninfarct
kan leiden tot een verbeterde neurologische functie en vooruitgang in
de levenskwaliteit.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De huidige therapeutische opties zijn niet efficiënt genoeg om
voldoende herstel bij de patiënt te behalen. De experimenten met
dentale stamcellen in het diermodel zullen inzicht geven in de
mogelijkheden voor het gebruik van deze stamcellen bij patiënten met
een herseninfarct. Indien er positieve bevindingen zijn kunnen de
verworven inzichten gebruikt worden voor de ontwikkeling van een
behandelingsprotocol voor stamceltherapie bij patiënten.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

In totaal zullen 24 mannelijke muizen voor deze dierproef worden
gebruikt.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

Na de operatie zullen de dieren symptomen vertonen van een
herseninfarct, gaande van gezond tot lichte en ernstige
verlammingsverschijnselen. De dieren zullen dagelijks bekeken worden
en er zal op worden toegezien dat de dieren voldoende eten en drinken.
Wanneer de dieren tekenen van hevige pijn vertonen, zullen de dieren
worden geëuthanaseerd. Op het einde van het experiment worden de
dieren gedood.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het muismodel voor herseninfarct dat in dit project gebruikt wordt, is
fysiologisch relevant aan de humane situatie. Dit gegeven is belangrijk
om resultaten te extrapoleren naar humane omstandigheden om zo
nieuwe therapieën te kunnen ontwikkelen. Tevens bestaat er geen
dierloze methode om de complexiteit van de pathologie na te bootsen.

Het minimaal benodigd aantal proefdieren voor het experiment werd
beredeneerd door middel van ervaringen uit vorige experimenten. Door
rekening te houden met de slagingspercentages van de
operatieprocedures bekomen we een aantal muizen dat ons nog steeds
in staat stelt om een betrouwbare conclusie te maken.
Muizen zijn veelgebruikte proefdieren in onderzoek naar mogelijke
positieve effecten van nieuwe therapieën voor herseninfarcten. Het
gebruikte model wordt al jaren gebruikt om mogelijke behandelingen
voor een herseninfarct te onderzoeken. Dit laat ons toe om de
resultaten te vergelijken met andere onderzoeksgroepen. Om het
welzijn van de dieren te vrijwaren zullen deze elke dag gecontroleerd
worden. De muizen zullen in groep gehuisvest worden in verrijkte
kooien en krijgen pijnstillers toegediend. Indien een humaan eindpunt
bereikt wordt zal het dier geëuthanaseerd worden

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Het effect van elektromagnetische stimulatie op het herstel van
hersenschade na een herseninfarct.

Looptijd van het project

2018/02/01 – 2019/02/01

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Elektromagnetische stimulatie, herseninfarct, hersenherstel

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

Ja

Translationeel of toegepast onderzoek

Nee

Reglementaire testen en routineproductie

Nee

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

Nee

Behoud van soorten

Nee

Hoger onderwijs of opleiding

Nee

Forensisch onderzoek

Nee

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

Nee

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Een herseninfarct is een van de meest voorkomende oorzaken van
permanente invaliditeit. Een herseninfarct wordt veroorzaakt door een
bloedklonter die de doorbloeding naar de hersenen verhinderd. De
huidige therapieën zijn niet in staat om het herstel van patiënten
voldoende te verbeteren. Elektromagnetische stimulatie is een veel
belovende nieuwe therapie voor patiënten met een herseninfarct. Het
doel van dit project is om te achterhalen of elektromagnetische
stimulatie de doorbloeding naar de hersenen kan bevorderen na een
herseninfarct. Het verbeteren van de doorbloeding van de hersenen na
een herseninfarct zal leiden tot minder hersenschade en een beter
kwalitatief leven voor de patiënt.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Wetenschappelijke vooruitgang: Tot op heden is de kennis omtrent de
mechanismes van elektromagnetische stimulatie als therapie voor
patiënten met een herseninfarct zeer beperkt. Identificatie van het
therapeutisch potentieel van elektromagnetische stimulatie kan
bijdragen tot de applicatie van deze therapie in verschillende domeinen
binnen neurowetenschappen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

In totaal zullen 32 mannelijke muizen voor deze dierproef gebruikt
worden.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van

Na de operatie zullen de dieren symptomen vertonen van een
herseninfarct, gaande van gezond tot lichte en ernstige
verlammingsverschijnselen. De dieren zullen dagelijks bekeken worden
en er zal op worden toegezien dat de dieren voldoende eten en drinken.
Wanneer de dieren tekenen van hevige pijn vertonen, zullen de dieren
worden geëuthanaseerd. Op het einde van het experiment worden de

Positieve bijdrage aan mens of dier: De huidige therapeutische opties
zijn niet efficiënt genoeg om voldoende herstel bij de patiënt te
behalen. Het uiteindelijke doel is om te onderzoeken of
elektromagnetische stimulatie een potentiele langetermijnstrategie is
om het herseninfarct te behandelen.
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deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

dieren geëuthanaseerd. Er werden in het verleden geen neveneffecten
van elektromagnetische straling aan de toegediende dosissen
gerapporteerd.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het muismodel voor herseninfarct welke in dit project gebruikt wordt, is
fysiologisch relevant aan de humane situatie. Dit gegeven is belangrijk
om resultaten te extrapoleren naar humane omstandigheden om zo
nieuwe therapieën te kunnen ontwikkelen. Tevens bestaat er geen
dierloos model om de impact van elektromagnetische stimulatie op de
doorbloeding van de hersenen te evalueren, aangezien rekening
gehouden moet worden met de actieve doorbloeding van de bloedvaten
in de hersenen en de lichaamsfuncties van het dier.
Het minimaal benodigd aantal proefdieren voor het experiment werd
berekend aan de hand van een statistische formule. Gebaseerd op deze
formule wordt het minimale aantal van dieren berekend dat nodig is om
een vooraf gedefinieerd minimaal relevant verschil waar te nemen. Dit
verzekert ons dat geen overbodige dieren gebruikt zullen worden
tijdens deze studie.
Muizen zijn een vaak gebruikt proefdier in onderzoek naar mogelijke
positieve effecten van nieuwe therapieën voor herseninfarcten. Het
gebruikte model wordt al decennia gebruikt om mogelijke
behandelingen voor een herseninfarct te onderzoeken. Het is een zeer
gevoelig model waarbij snelheid en consistentie bij de operatie
essentieel is. Om het welzijn van de dieren te vrijwaren zullen deze elke
dag gecontroleerd worden. De muizen zullen in groep gehuisvest
worden in verrijkte kooien en krijgen pijnstillers toegediend. Indien een
humaan eindpunt bereikt wordt zal het dier geëuthanaseerd worden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Betrokkenheid van signaaleiwit in bloed-hersen barrière permeabiliteit

Looptijd van het project

2 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Multiple sclerose; Bloed-hersen barrière; centrale zenuwstelsel;
Signaaleiwit

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

Ja

Translationeel of toegepast onderzoek

Nee

Reglementaire testen en routineproductie

Nee

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

Nee

Behoud van soorten

Nee

Hoger onderwijs of opleiding

Nee

Forensisch onderzoek

Nee

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

Nee

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Multiple sclerose (MS) is een aandoening van het centrale zenuwstelsel
waarbij afweercellen migreren over een verstoorde bloed-hersen
barrière en samen met de celtypes aanwezig in de hersenen de
zenuwvezels aantasten. Het moduleren van deze migratie is een
veelbelovende therapeutische strategie. Een bepaald subtype van een
signaaleiwit in onze celkernen is mogelijk betrokken bij een verstoorde
functie van onze bloed-hersen barrière. Het doel van dit project is om
dit verder te onderzoeken in een muismodel

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Wetenschappelijke vooruitgang: het innovatief aspect van deze studie is
het onderzoek naar de afzonderlijke vormen van het kerneiwit in de
functie van de bloed-hersen barrière. Tot op heden is de kennis omtrent
deze vormen beperkt tot het perifeer systeem en is er is weinig geweten
over de functies van deze verschillende kerneiwitten in ziektes
gerelateerd aan het centraal zenuwstelsel.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Voor deze studie zal er gebruik gemaakt worden van 45 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

Er wordt verwacht dat de dieren slechts een mild ongemak zullen
ondervinden van de ondernomen handelingen.

Positieve bijdrage aan mens of dier: MS is de meest voorkomende niettraumatische neurologische aandoening in jongvolwassenen en treft 2,5
miljoen mensen wereldwijd. Het moduleren van de toegang van
afweercellen tot het centrale zenuwstelsel is een veelbelovende
therapeutische strategie bij MS
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

Er bestaat geen diervrij alternatief om de impact van de afwezigheid van
het kerneiwit in de bloed-hersen barrière te evalueren.

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Het benodigd aantal proefdieren voor het experiment werd berekend
met behulp van een statistische formule.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het model dat in deze studie gebruikt zal worden is een geaccepteerd
model voor het evalueren van de rol van het kerneiwit in het
functioneren van de bloed-hersen barrière.
Tijdens de proef zullen de dieren dagelijks worden gecontroleerd om
mogelijk ongerief te detecteren. Er worden humane eindpunten
gehanteerd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Aanpassen van de ontstekingsreactie als therapeutisch doelwit in
Alzheimer Dementie

Looptijd van het project

2 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Alzheimer, eiwit, therapie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

Ja

Translationeel of toegepast onderzoek

Nee

Reglementaire testen en routineproductie

Nee

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

Nee

Behoud van soorten

Nee

Hoger onderwijs of opleiding

Nee

Forensisch onderzoek

Nee

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

Nee

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

De ziekte van Alzheimer is de vaakst voorkomende vorm van dementie
in de westerse wereld. De hersenen van Alzheimer patiënten worden
gekarakteriseerd door de opstapeling van eiwitten die netwerken
vormen. Verscheidene therapieën zijn gericht tegen de opstapeling van
eiwitten, die geacht worden het ziekteproces te starten. Tevens is het
proces gekenmerkt door neuroinflammatie, dat verondersteld wordt om
een belangrijke bijdrage te leveren. Dit werk is gericht op het aanpassen
van de eiwitten en de geïnduceerde neuroinflammatie, door modulatie
van het inflammatoire process. In dit project zullen we bijgevolg een
mogelijk nieuwe behandeling voor de ziekte van Alzheimer Dementie
(AD) onderzoeken en bepalen of de behandeling zorgt voor een daling in
de eiwitopstapeling en neuroinflammatie. Hiervoor zullen we gebruik
maken van goed gekarakterizeerde muismodellen voor AD. Het effect
van de behandeling zal onderzocht worden in een vroege fase van de
ziekte omdat dit een cruciale periode is om in te grijpen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De ziekte van Alzheimer is vaak voorkomend in de westerse wereld. Tot
op heden is de ziekte nog niet te genezen. Echter, wordt er geschat dat
het aantal mensen dat aan deze ziekte lijdt zal verdubbelen binnen de
20 jaar. Dit benadrukt de nood aan bijkomend onderzoek naar nieuwe
therapieën voor deze ziekte. Het doel van dit project is om het
therapeutisch potentieel van een nieuwe therapie te testen in de vroege
fase van de ziekte van Alzheimer, om zo mogelijks de progressie van de
ziekte te remmen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Voor deze dierproef zullen in totaal 298 muizen worden gebruikt.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke

Het muismodel dat in deze studie gebruikt zal worden is voorheen in
detal gekarakterizeerd en wordt in verschillende labo’s wereldwijd
gebruikt als model voor bepaalde aspecten van AD. De muizen vertonen
minimale ongemakken. Ze vertonen wel cognitieve stoornissen en
matige angststoornis.
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of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Tijdens de proef zullen de muizen een injectie krijgen waardoor zij
ongemak zullen ervaren. De muizen worden na de ingreep van nabij
gemonitored (uur na uur) en ook de daaropvolgende dagen worden ze
van nabij gevolgd. De algemene gezondheidstoestand van de dieren zal
intensief gemonitord worden. Na afloop van de proef worden de dieren
geëuthanaseerd. Ook worden humane eindpunten gehanteerd
waardoor een dier dat onnodig lijdt vroegtijdig zal worden
geëuthanaseerd.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Proeven die geen dieren gebruiken zijn al uitgevoerd. Om deze
resultaten te bevestigen en te extrapoleren naar de mens zijn
dierexperimenten noodzakelijk. Het diermodel dat in dit project
gebruikt wordt recapituleert belangrijke aspecten van de ziekte van
Alzheimer met zeer sterke gelijkenissen met de pathologie gedetecteerd
in hersenen van patiënten

Aan de hand van een statistische formule werd het minimaal aantal
proefdieren bepaald waar toch een betrouwbaar resultaat mee bereikt
kan worden.

Het muismodel dat in deze studie gebruikt wordt is voorheen in detail
gekarakterizeerd in onze onderzoeksgroep en wordt in verschillende
labo’s wereldwijd gebruikt als model voor bepaalde aspecten van AD.
Humane eindpunten worden gehanteerd en de dieren worden van nabij
gemonitored. Hoewel dit model gekenmerkt wordt door een mild
fenotype met weinig lijden, zal wanneer onnodig lijden onverwacht zou
optreden het dier vroegtijdig geëuthanaseerd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Karakterisatie van stamcellen na autologe transplantatie in een rat
model voor hartinfarct.

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

hartinfarct, stamcellen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

Nee

Translationeel of toegepast onderzoek

Ja

Reglementaire testen en routineproductie

Nee

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

Nee

Behoud van soorten

Nee

Hoger onderwijs of opleiding

Nee

Forensisch onderzoek

Nee

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

Nee

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het doel van deze studie is om stamcellen te kweken, die
getransplanteerd zullen worden na het induceren van een hartinfarct.
Van deze stamcellen zullen de contractiliteit, de elektrische
eigenschappen en het genetische materiaal onderzocht worden en
vergeleken worden met residente hartspiercellen. Dit is noodzakelijk om
de karakterisatie van de stamcellen na transplantatie te vervolledigen
zodat de gevolgen van stamceltransplantatie bij patiënten volledig in
kaart kan gebracht geworden.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Door de stamcellen na transplantatie volledig te karakteriseren kunnen
de laatste stappen naar een klinische studie afgerond worden. Hierdoor
zal een klinische studie opgestart kunnen worden binnen de 5 jaar zodat
de effecten van stamceltransplantatie bij patiënten onderzocht kan
worden. Dit zorgt dan voor een versnelling in de goedkeuring van deze
stamceltherapie als behandeling bij patiënten met een hartinfarct. Dit
leidt uiteindelijk tot een betere levenskwaliteit van de patiënt en zal de
kosten in de behandeling van deze patiënten reduceren

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

441 ratten

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De ratten zullen onderworpen worden aan een chirurgische ingreep
waarbij in het hart een infarct geïnduceerd wordt, waarna de stamcellen
getransplanteerd zullen worden via meerdere injecties in de hartspier.
Na deze ingreep zullen de ratten pijn ondervinden, die zoveel mogelijk
geminimaliseerd wordt door middel van pijnmedicatie. Andere
negatieve effecten worden niet verwacht. Wanneer het dier tekenen
vertoont van verslechterende gezondheid, zal het dier op een humane
manier geëuthanaseerd worden

714

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Een hartinfarct zal geïnduceerd worden door een slagader van het hart
af te sluiten. Daarna zal echter de bloedstroom terug hersteld worden in
dezelfde slagader. Deze situatie kan niet nagebootst worden in een
dierloze methode. Bovendien is het noodzakelijk om de stamcellen in
een functionerend hart te transplanteren zodat een gelijkaardige
situatie wordt nagebootst zoals gezien wordt in patiënten. Dit
vergemakkelijkt de vertaling van de resultaten uit dit diermodel naar
patiënten, wat niet mogelijk is met dierloze methodes.
Via een statistische analyse zal het minimaal aantal ratten noodzakelijk
voor dit onderzoek berekend worden. Dit is echter een schatting op
basis van verwachte resultaten. Het is mogelijk dat doorheen de studie
op basis van verkregen resultaten, het aantal ratten alsnog gereduceerd
kan worden.
Er wordt gebruikt gemaakt van ratten omdat deze ratten het
makkelijkste zijn voor het gebruik in experimentele chirurgie. Voor deze
studie zijn ratten ook de beste optie omdat op deze manier
gestandaardiseerde resultaten bekomen kunnen worden.
Het welzijn van de dieren zal verzekerd worden doordat de huisvestiging
van de ratten in groep is. Bovendien zal strooisel en kooiverrijking
voorzien worden waarin de ratten zich kunnen nestelen. Pijn zal
geminimaliseerd worden door in de twee eerste dagen na de ingreep
twee maal per dag pijnmedicatie toe te dienen. Daarnaast worden ook
humane eindpunten toegepast zodat het ongemak zoveel mogelijk
geminimaliseerd wordt voor de ratten.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Transplantatie van aangepaste stamcellen in muizen die een specifiek
eiwit vrijzetten om functioneel herstel na een dwarslaesie te
verbeteren.

Looptijd van het project

1,5 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

stamcellen, regeneratie, dwarslaesie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

Ja

Translationeel of toegepast onderzoek

Nee

Reglementaire testen en routineproductie

Nee

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

Nee

Behoud van soorten

Nee

Hoger onderwijs of opleiding

Nee

Forensisch onderzoek

Nee

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

Nee

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Ondanks recente ontwikkelingen is de prognose voor herstel na
dwarslaesie relatief pover. Het posttraumatische ziekteproces wordt
gekenmerkt door een overmatige ontstekingsreactie. Modulatie van
deze ontstekingsreactie is een veelbelovende strategie om nieuwe
therapieën te ontwikkelen.
Recente gegevens suggereren dat een bepaald ontstekingsremmend
enzyme belangrijk is voor de functie van vreetcellen en dus mogelijk
belangrijk is voor herstel na dwarslaesie.
We zullen de invloed van het bepaald ontstekingsremmend enzyme
karakteriseren op de functie van vreetcellen en het effect daarvan op
het herstel na dwarslaesie.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

We verwachten dat verduidelijking van de mechanismen waarmee een
bepaald ontstekingsremmend enzyme de ontstekingsreactie van
vreetcellen na een dwarslaesie moduleert, van cruciaal belang en
relevant zijn voor het ontwikkeling van urgente noodzakelijke nieuwe
therapeutische benaderingen voor dwarslaesie patiënten en algemeen
voor patiënten met een verwonding van het centrale zenuwstelsel.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Voor deze dierproef zullen in totaal 69 muizen worden gebruikt

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het

Deze proef bestaat erin een dwarslaesie aan te brengen bij muizen en
het effect van een bepaald ontstekingsremmend enzyme op het
functioneel herstel te onderzoeken. Het ontstekingsremmend enzyme
zal hierbij lokaal worden vrijgezet door genetisch gemoduleerde
stamcellen. Het type van dwarslaesie veroorzaakt verlamming van de
achterpoten. Het gaat hier dus om een dierproef met ernstig ongemak.
Na afloop van de proef worden de dieren op een humane manier
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uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

geëuthanaseerd en wordt het ruggenmerg gebruikt voor verdere
analyse.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Aangezien onderzoek van functioneel herstel (gedragstesten) deel van
de onderzoeksvraag is, kan deze proef enkel worden uitgevoerd op
levende dieren.

Aan de hand van een statistische formule werd het minimaal aantal
proefdieren bepaald waar toch een betrouwbaar resultaat mee bereikt
kan worden.

Het gebruikte diermodel is gestandaardiseerd en geëvalueerd, en
klinisch relevant. Aangezien deze proef leidt tot tijdelijk ongemak door
postoperatieve pijn, zal adequate pijnstilling worden toegepast. Een
vaak voorkomend probleem bij dwarslaesie is infectie van urinewegen
en blaas. Om dit te voorkomen zullen dieren worden behandeld met
antibioticum en zal hun blaas manueel worden geledigd totdat ze dit
zelfstandig kunnen. Standaard wordt kooiverrijking gebruikt, en dieren
in groep gehuisvest. Ook worden humane eindpunten gehanteerd
waardoor een dier dat onnodig lijdt vroegtijdig zal worden
geëuthanaseerd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Karakterisatie van regulatoire cellen in multiple sclerosis (MS)

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

MS, autoimmuniteit, ziekteverloop

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

Ja

Translationeel of toegepast onderzoek

Nee

Reglementaire testen en routineproductie

Nee

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

Nee

Behoud van soorten

Nee

Hoger onderwijs of opleiding

Nee

Forensisch onderzoek

Nee

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

Nee

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

MS veroorzaakt een massieve infiltratie van immuuncellen naar het
centrale zenuwstelsel, wat uiteindelijk leidt tot onherstelbare schade.
Regulatoire cellen kunnen de aanvallende immuuncellen controleren,
maar in MS faalt dit systeem. Dit probleem wordt in deze studie verder
onderzocht.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit project leert ons meer hoe de regulatoire cellen falen in MS en dit
zou vertaald kunnen worden naar nieuwe therapieën

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

30 muizen.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De dieren zullen MS-achtige symptomen ondervinden, met name
verlammingsverschijnselen. Dertig dagen na inductie van de ziekte
worden de dieren gedood om de effecten van de studie te analyseren in
verschillende organen.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

We willen de regulatoire cellen volgen in een complex systeem in een
MS-achtige ziekte. Daarom zijn zoogdieren nodig

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Deze studie wordt uitgevoerd met zo weinig mogelijk dieren
(pilootstudie) waardoor in de toekomst aan de hand van statistische
methoden het juiste aantal dieren berekend kan worden.

Het muismodel voor MS is zeer goed gekarakteriseerd en leunt sterk aan
bij de menselijke ziekte. Effecten van bestudeerde factoren kunnen
makkelijk geïdentificeerd worden door een veelvuldig beschreven score
systeem. De dieren zullen dagelijks opgevolgd worden en ongemakken
zullen behandeld worden. Verder worden humane eindpunten
gehanteerd en wordt gepaste anesthesie gebruikt waar nodig.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Onderhoudskweek van Foxp3 reporter muizen

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

MS, autoimmuniteit, ziekteverloop

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

Nee

Translationeel of toegepast onderzoek

Nee

Reglementaire testen en routineproductie

Nee

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

Nee

Behoud van soorten

Nee

Hoger onderwijs of opleiding

Nee

Forensisch onderzoek

Nee

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

Ja

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

In Multiple Sclerose (MS) veroorzaakt een massieve infiltratie van
immuuncellen naar het centrale zenuwstelsel, wat uiteindelijk leidt tot
onherstelbare schade. Regulatoire cellen kunnen de aanvallende
immuuncellen controleren, maar in MS faalt dit systeem. Dit probleem
wordt in deze studie verder onderzocht.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit project leert ons meer hoe de regulatoire cellen falen in MS en dit
zou vertaald kunnen worden naar nieuwe therapieën.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

500 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Bij het kweken van deze dieren worden geen negatieve effecten
verwacht

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

We willen de regulatoire cellen volgen in een complex systeem in een
MS-achtige ziekte. Daarom zijn zoogdieren nodig.

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Er werd een statistische analyse uitgevoerd om het minimale aantal
dieren te berekenen dat nodig is voor deze studie.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het muismodel voor MS is zeer goed gekarakteriseerd en leunt sterk aan
bij de menselijke ziekte. Effecten van bestudeerde factoren kunnen
makkelijk geïdentificeerd worden door een veelvuldig beschreven score
systeem. De dieren zullen dagelijks opgevolgd worden en ongemakken
zullen behandeld worden (bv natte voeding of gelvoeding indien het
dier niet meer kan drinken, verzorging van wondjes, …). Verder worden
humane eindpunten gehanteerd en wordt gepaste anesthesie gebruikt
waar nodig.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Toediening van een specifiek medicijn om de eigenschappen van het
immuunsysteem te beïnvloeden na een ruggenmergletsel en daardoor
de regeneratie te verbeteren.

Looptijd van het project

2 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

regeneratie, ruggenmergletsel

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

Ja

Translationeel of toegepast onderzoek

Nee

Reglementaire testen en routineproductie

Nee

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

Nee

Behoud van soorten

Nee

Hoger onderwijs of opleiding

Nee

Forensisch onderzoek

Nee

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

Nee

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Ondanks recente ontwikkelingen is de prognose voor herstel na
ruggenmergletsel relatief zwak. Het posttraumatische ziekteproces
wordt gekenmerkt door een overmatige ontstekingsreactie en
weefselschade.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

We verwachten dat inzicht in de mechanismen waarmee dit specifiek
medicijn regeneratie bevorderd na een ruggenmergletsel van cruciaal
belang is voor de ontwikkeling van noodzakelijke nieuwe therapeutische
behandelingen voor dwarslaesie patiënten en algemeen voor patiënten
met centrale zenuwstelsel-trauma

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Voor deze dierproef zullen in totaal 50 muizen gebruikt worden

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Deze proef bestaat erin een ruggenmergletsel aan te brengen bij
muizen en het effect van een specifiek medicijn op het functioneel
herstel te onderzoeken. Dit type van ruggenmergletsel veroorzaakt
verlamming van de achterpoten. Het gaat hier dus om een dierproef
met ernstig ongemak. Na afloop van de proef worden de dieren op een
humane manier geëuthanaseerd en wordt het ruggenmerg gebruikt
voor verdere analyse.

We zullen door het toedienen van een specifiek medicijn deze reacties
beïnvloeden om zo de weefselschade te beperken en het herstel na een
ruggenmergletsel onderzoeken
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Aangezien deel van de onderzoeksvraag luidt of het functioneel herstel
(dus van gedrag) wordt bevorderd na een dwarslaesie door de
behandeling, kan deze proef dus enkel worden uitgevoerd op levende
dieren.

Het minimaal benodigd aantal proefdieren voor het experiment werd
berekend aan de hand van een standaardformule om een vooraf
gedefinieerd minimaal relevant verschil met een bepaalde kans (power)
waar te nemen.

Het gebruikte diermodel is gestandaardiseerd en geëvalueerd, en
klinisch relevant. Aangezien deze proef leidt tot tijdelijk ongemak door
postoperatieve pijn, zal adequate pijnstilling worden toegepast. Een
vaak voorkomend probleem bij dwarslaesie is infectie van urinewegen
en blaas. Om dit te voorkomen zullen dieren worden behandeld met
antibioticum en zal hun blaas manueel worden geledigd totdat ze dit
zelfstandig kunnen. Standaard wordt kooiverrrijking gebruikt, en
worden dieren in groep gehuisvest. Ook worden humane eindpunten
gehanteerd waardoor een dier dat onnodig lijdt vroegtijdig zal worden
gedood

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Rol van GlyRa2 bij stress

Looptijd van het project

30/03/2018 - 30/02/2022

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

stress – gedrag

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

Ja

Translationeel of toegepast onderzoek

Nee

Reglementaire testen en routineproductie

Nee

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

Nee

Behoud van soorten

Nee

Hoger onderwijs of opleiding

Nee

Forensisch onderzoek

Nee

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

Nee

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het voorgestelde experiment zal een potentieel verhoogde
stressgevoeligheid in onze genetisch gemanipuleerde dieren
kwanitificeren. We zullen dit doen aan de hand van een
gedragsexperiment en aan de hand van het meten van metabolieten in
de uitwerpselen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Het voorgestelde experiment biedt ons nuttige fundamenteel
wetenschappelijke informatie, maar werd verder ook gevraagd vanuit
de farmaceutische industrie met het oog op ontwikkeling van een
mogelijk kalmeermiddel.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

15 muizen / groep = 30 muizen in totaal

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De dieren zullen een stress-inducerende manipulatie ondergaan (30min
restrainer). We achten deze te vallen onder matige ernstklasse. Op
lange termijn verwachten we weinig tot geen gevolgen, maar dit zullen
we tevens onderzoeken. Afhankelijk van deze resultaten zal beslist
worden over de hergebruiksmogelijkheden

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

We bestuderen complexe gedragingen die worden gecoordineerd door
een complex neuronaal netwerk.

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Er is weinig tot geen gedragsdata beschikbaar van onze genetisch
gemanipuleerde muizen, en het is daarom moeilijk in te schatten
hoeveel dieren we exact zullen nodig hebben. Niettemin leert de
ervaring ons dat 15 dieren voldoende moet zijn. We zullen van start
gaan met slechts 10 dieren, en op basis van de resultaten een power
analyse uitvoeren.
We gaan hier kijken naar de effecten van de glycine receptor in stress
respons. Het enige beschikbare model dat toelaat dit specifieke
receptorsubtype te bestuderen is onze knockout muis.
Het welzijn van de dieren wordt dagelijks gecontroleerd, en humane
eindpunten worden strikt in acht genomen

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

De rol van ontstekingsstoffen om de regeneratie na dwarslaesie te
verbeteren

Looptijd van het project

24 maanden

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

regeneratie, dwarslaesie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

Ja

Translationeel of toegepast onderzoek

Nee

Reglementaire testen en routineproductie

Nee

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

Nee

Behoud van soorten

Nee

Hoger onderwijs of opleiding

Nee

Forensisch onderzoek

Nee

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

Nee

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Bij een dwarslaesie treedt er schade op van het ruggenmerg, waarvoor
tot op heden geen therapie beschikbaar is die de ontstane schade terug
kan herstellen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Met deze studie willen we het mechanisme nagaan waarmee de
ontstekingsstoffen zorgen voor een beter herstel na een dwarslaesie. De
bekomen resultaten kunnen niet alleen bijdragen tot meer kennis over
de rol van deze ontstekingsstoffen tijdens een dwarslaesie, maar ook tot
de ontwikkeling van nieuwe behandelingen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Voor deze dierproef zullen in totaal 88 muizen gebruikt worden.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Deze proef bestaat erin een ruggenmergletsel aan te brengen bij
muizen en het effect van een ontstekingsstof op het functioneel herstel
te onderzoeken. Dit type van ruggenmergletsel veroorzaakt
verlamming van de achterpoten. Het gaat hier dus om een dierproef
met ernstig ongemak. Na afloop van de proef worden de dieren op een
humane manier geëuthanaseerd en wordt het ruggenmerg gebruikt
voor verdere analyse.

Onze eerdere studies hebben aangetoond dat bepaalde
ontstekingsstoffen een beschermend effect hebben na een dwarslaesie.
Echter willen we verdere onderliggende mechanismes die zorgen voor
de verminderde symptomen verder onderzoeken.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Aangezien deel van de onderzoeksvraag luidt of het functioneel herstel
(dus van gedrag) wordt bevorderd na een dwarslaesie door de
behandeling, kan deze proef dus enkel worden uitgevoerd op levende
dieren

Het minimaal benodigd aantal proefdieren voor het experiment werd
berekend aan de hand van een standaardformule om een vooraf
gedefinieerd minimaal relevant verschil met een bepaalde kans (power)
waar te nemen

Het gebruikte diermodel is gestandaardiseerd en geëvalueerd, en
klinisch relevant. Aangezien deze proef leidt tot tijdelijk ongemak door
postoperatieve pijn, zal adequate pijnstilling worden toegepast. Een
vaak voorkomend probleem bij dwarslaesie is infectie van urinewegen
en blaas. Om dit te voorkomen zullen dieren worden behandeld met
antibioticum en zal hun blaas manueel worden geledigd totdat ze dit
zelfstandig kunnen. Standaard wordt kooiverrrijking gebruikt, en
worden dieren in groep gehuisvest. Ook worden humane eindpunten
gehanteerd waardoor een dier dat onnodig lijdt vroegtijdig zal worden
gedood.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Onderhoudskweek van GFAP-eCFP muizen

Looptijd van het project

01/05/2018 -

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Onderhoudskweek, muis

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

Nee

Translationeel of toegepast onderzoek

Nee

Reglementaire testen en routineproductie

Nee

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

Nee

Behoud van soorten

Nee

Hoger onderwijs of opleiding

Nee

Forensisch onderzoek

Nee

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

Ja

01/05/2022 (4 jaar)

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Binnen dit project willen we de kweek van GFAP-eCFP muizen
onderhouden. Deze muizen brengen het fluorescerend eiwit eCFP tot
expressie in de voorlopercellen van verschillende soorten hersencellen.
Vandaar dat het zo belangrijk is deze cellen te bestuderen binnen de
ontwikkeling van de hersenen. Aangezien deze specifieke cellen
fluorescerend zijn, kunnen we ze gemakkelijker bestuderen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De kweek van deze dieren moet onderhouden worden om verdere
experimenten met deze muizen te kunnen plannen. Op deze manier
komen we meer te weten over de voorlopercellen van verschillende
soorten hersencellen, en dit helpt ons neuroontwikkelingsaandoeningen zoals autisme en schizofrenie beter te
begrijpen. Dit is nodig om de ziektes vroeger op te kunnen sporen en om
behandelingen te ontwikkelen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

We zullen maximaal 450 volwassen muizen en 768 pups gebruiken in 4
jaar tijd.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De dieren hebben geen negatieve effecten van de fluorescerende
radiale glia. Ze gedragen zich ook niet anders dan normale, gezonde
muizen

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De kweek van deze dieren moet onderhouden worden om verdere
experimenten met deze muizen te kunnen plannen. Dit project kadert
binnen ons onderzoek naar de ontwikkeling van de hersenen en de
mogelijke defecten die daarbij kunnen optreden en kunnen leiden tot
hersenontwikkelingsaandoeningen, zoals autisme en schizofrenie

Het kweekprogramma wordt geoptimaliseerd om het aantal
overschotdieren te minimaliseren. De overschotdieren zullen
hergebruikt worden voor onderwijsdoeleinden en indien mogelijk
gedeeld worden met andere onderzoekers.

De gebruikte muissoort is gestandaardiseerd, geëvalueerd en klinisch
relevant. Er worden humane eindpunten gehanteerd waardoor een dier
dat onnodig lijdt vroegtijdig zal worden geëuthanaseerd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Opname van versuikerde eiwitten uit de voeding en distributie in het
lichaam.

Looptijd van het project

1 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Versuikerde eiwitten, voeding, ontstekingen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

Ja

Translationeel of toegepast onderzoek

Nee

Reglementaire testen en routineproductie

Nee

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

Nee

Behoud van soorten

Nee

Hoger onderwijs of opleiding

Nee

Forensisch onderzoek

Nee

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

Nee

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Versuikerde eiwitten zijn reactieve stoffen die worden geproduceerd
tijdens het bakken, grillen en frituren van voedsel. Deze versuikerde
eiwitten spelen een belangrijke rol bij het ontstaan van hart- en
vaatziekten, diabetes en neurodegeneratieve ziekten. Het is bekend dat
de inname van veel versuikerde eiwitten zorgt voor verhoogde waarden
van deze versuikerde eiwitten in het bloed en in de urine. Echter is nog
niet bekend of deze versuikerde eiwitten vanuit de voeding ook in
organen en weefsels opstapelt. Tevens is het onbekend of de
versuikerde eiwitten hier kunnen zorgen voor een ontstekingsreactie die
bijdraagt aan de ontwikkeling van bovengenoemde ziekten. Daarom
willen wij onderzoeken of versuikerde eiwitten in verschillende organen
en weefsels kunnen opstapelen na een dieet hoog in deze versuikerde
eiwitten en of ze leiden tot ontstekingsreacties. Daarbij onderzoeken we
of een dieet laag in versuikerde eiwitten deze opstapeling en ontstaan
van ontstekingen kan teniet doen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Tegenwoordig komen hart- en vaatziekten, diabetes en
neurodegeneratieve ziekten veelvuldig voor in de maatschappij en
helaas zijn er voor veel aandoeningen geen causale therapieën mogelijk.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Muis; 95 dieren

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke

De muizen zijn onder Europese richtlijnen gehuisvest en krijgen een
standaard dieet of een gebakken dieet dat hoog is in versuikerde
eiwitten. Hier zullen zij geen hinder van ondervinden. Aan de start van
het experiment en na 5 weken zal er een bloedafname plaatsvinden die
valt onder licht ongerief. Vervolgens zullen de muizen aan het eind van

Onze studie kan leiden tot nieuwe inzichten in versuikerde eiwitten die
we vanuit de voeding binnen krijgen en de effecten van deze
versuikerde eiwitten in organen. Tevens kan het een bijdrage leveren
aan nieuwe therapieën gericht om versuikerde eiwitten te verlagen.
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of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

het experiment worden geëuthanaseerd om diverse organen en
weefsels te isoleren

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Het onderzoeken naar de opstapeling van versuikerde eiwitten vindt
plaats in muizen als proefdieren omdat het gelijkaardige
overeenkomsten hebben met de mens. Dit is belangrijk om de data te
kunnen extrapoleren naar humane omstandigheden om zo nieuwe
therapieën te kunnen ontwikkelen. Tevens bestaat er geen nondiermodel om de impact van versuikerde eiwitten op opstapeling in
organen en weefsels en de bijkomende ontstekingsreacties te evalueren
Het benodigd aantal proefdieren voor het experiment werd berekend
aan de hand van een statistische formule.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Maatregelen om het ongemak te minimaliseren:
De dieren worden dagelijks gecontroleerd.
Humane eindpunten worden in acht genomen.
Anesthesie wordt in gebruikt tijdens deze proef

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Het effect van elektromagnetische stimulatie op het herstel van
hersenschade na een herseninfarct

Looptijd van het project

2018/02/01 – 2019/02/01

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Elektromagnetische stimulatie, herseninfarct, hersenherstel

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

Ja

Translationeel of toegepast onderzoek

Nee

Reglementaire testen en routineproductie

Nee

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

Nee

Behoud van soorten

Nee

Hoger onderwijs of opleiding

Nee

Forensisch onderzoek

Nee

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

Nee

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Een herseninfarct is een van de meest voorkomende oorzaken van
permanente invaliditeit. Een herseninfarct wordt veroorzaakt door een
bloedklonter die de doorbloeding naar de hersenen verhinderd. De
huidige therapieën zijn niet in staat om het herstel van patiënten
voldoende te verbeteren. Elektromagnetische stimulatie is een veel
belovende nieuwe therapie voor patiënten met een herseninfarct. Het
doel van dit project is om te achterhalen of elektromagnetische
stimulatie de doorbloeding naar de hersenen kan bevorderen na een
herseninfarct. Het verbeteren van de doorbloeding van de hersenen na
een herseninfarct zal leiden tot minder hersenschade en een beter
kwalitatief leven voor de patiënt.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Wetenschappelijke vooruitgang: Tot op heden is de kennis omtrent de
mechanismes van elektromagnetische stimulatie als therapie voor
patiënten met een herseninfarct zeer beperkt. Identificatie van het
therapeutisch potentieel van elektromagnetische stimulatie kan
bijdragen tot de applicatie van deze therapie in verschillende domeinen
binnen neurowetenschappen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

In totaal zullen 32 mannelijke muizen voor deze dierproef gebruikt
worden

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van

Na de operatie zullen de dieren symptomen vertonen van een
herseninfarct, gaande van gezond tot lichte en ernstige
verlammingsverschijnselen. De dieren zullen dagelijks bekeken worden
en er zal op worden toegezien dat de dieren voldoende eten en drinken.
Wanneer de dieren tekenen van hevige pijn vertonen, zullen de dieren
worden geëuthanaseerd. Op het einde van het experiment worden de

Positieve bijdrage aan mens of dier: De huidige therapeutische opties
zijn niet efficiënt genoeg om voldoende herstel bij de patiënt te
behalen. Het uiteindelijke doel is om te onderzoeken of
elektromagnetische stimulatie een potentiele langetermijnstrategie is
om het herseninfarct te behandelen.
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deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

dieren geëuthanaseerd. Er werden in het verleden geen neveneffecten
van elektromagnetische straling aan de toegediende dosissen
gerapporteerd.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het muismodel voor herseninfarct welke in dit project gebruikt wordt, is
fysiologisch relevant aan de humane situatie. Dit gegeven is belangrijk
om resultaten te extrapoleren naar humane omstandigheden om zo
nieuwe therapieën te kunnen ontwikkelen. Tevens bestaat er geen
dierloos model om de impact van elektromagnetische stimulatie op de
doorbloeding van de hersenen te evalueren, aangezien rekening
gehouden moet worden met de actieve doorbloeding van de bloedvaten
in de hersenen en de lichaamsfuncties van het dier.
Het minimaal benodigd aantal proefdieren voor het experiment werd
berekend aan de hand van een statistische formule. Gebaseerd op deze
formule wordt het minimale aantal van dieren berekend dat nodig is om
een vooraf gedefinieerd minimaal relevant verschil waar te nemen. Dit
verzekert ons dat geen overbodige dieren gebruikt zullen worden
tijdens deze studie.
Muizen zijn een vaak gebruikt proefdier in onderzoek naar mogelijke
positieve effecten van nieuwe therapieën voor herseninfarcten. Het
gebruikte model wordt al decennia gebruikt om mogelijke
behandelingen voor een herseninfarct te onderzoeken. Het is een zeer
gevoelig model waarbij snelheid en consistentie bij de operatie
essentieel is. Om het welzijn van de dieren te vrijwaren zullen deze elke
dag gecontroleerd worden. De muizen zullen in groep gehuisvest
worden in verrijkte kooien en krijgen pijnstillers toegediend. Indien een
humaan eindpunt bereikt wordt zal het dier geëuthanaseerd worden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Het belang van geslacht met betrekking tot de rol van het
vetzuurmetabolisme in multiple sclerose

Looptijd van het project

8 maanden

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Vetzuren; multiple sclerose; Ontsteking

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

Ja

Translationeel of toegepast onderzoek

Nee

Reglementaire testen en routineproductie

Nee

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

Nee

Behoud van soorten

Nee

Hoger onderwijs of opleiding

Nee

Forensisch onderzoek

Nee

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

Nee

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Multiple sclerose (MS) is een aandoening van het centraal zenuwstelsel
waarbij afweercellen van het immuunsysteem, zoals vreetcellen,
migreren over de bloed-hersenbarrière en samen met andere celtypes
van het centraal zenuwstelsel de zenuwvezels aantasten. MS komt twee
keer meer voor in vrouwen als in mannen, wat erop duidt dat geslacht
een belangrijke rol speelt in de onderliggende ziektepathologie. Recente
bevindingen tonen aan dat het vetzuurmetabolisme een belangrijke rol
speelt in het dirigeren van de goede en slechte eigenschappen van
vreetcellen in MS. We weten echter nog of het geslacht hier een
belangrijke rol speelt. Het doel van dit project is om het belang van het
geslacht te bepalen met betrekking tot de rol van het
vetzuurmetabolisme in MS.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Wetenschappelijke vooruitgang: het innovatieve aspect van deze studie
is het onderzoek naar de link tussen geslacht en de rol van vetzuren in
het sturen van de functie van vreetcellen in MS lesies. Tot op heden is
de kennis hieromtrent zeer beperkt.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

16 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het

De dieren zijn in het ergste geval verlamd tot onder het middenrif, het
ongerief is dan ernstig. In de meeste gevallen zullen de muizen verlamd
raken tot aan de achterpoten. De dieren zijn verstoord in hun natuurlijk
gedrag (ze kunnen niet meer lopen), maar ‘gedragen’ zich meestal niet
ziek. Ondanks de verlamming eten de muizen nog goed en bewegen ze

Positieve bijdrage aan mens of dier: MS is de meest voorkomende niettraumatische neurologische aandoening in jongvolwassenen en treft 2,5
miljoen mensen wereldwijd. Het moduleren van de ontsteking die
ontstaat in het zenuwstelsel is een veelbelovende therapeutische
strategie bij MS.
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uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

nog rond in de kooi. De dieren zullen elke dag gecontroleerd en
opgevolgd worden

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Het muismodel voor MS vertoont een gelijkaardige ontsteking in
vergelijking met MS patiënten wat belangrijk is om resultaten te
extrapoleren naar humane omstandigheden om zo nieuwe therapieën
te kunnen ontwikkelen.

Voor dit experiment gebruiken we enkel overschotdieren.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)

Het muismodel voor MS is gestandaardiseerd, geëvalueerd en klinisch
relevant.

Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Maatregelen om het ongemak te minimaliseren:
• Het muismodel voor MS wordt gedurende de experimenten dagelijks
gecontroleerd op algemene welzijnsfactoren.
• Verder wordt een standaard puntenschaal toegepast waarmee de
verlammingsverschijnselen van de muizen dagelijks gescoord worden.

In deze studie wordt gepaste anesthesie gebruikt en humane
eindpunten gehanteerd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Inductie van een PCP muis model van schizofrenie voor eiwitanalyse

Looptijd van het project

26/04/2018 -

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Muis; Schizofrenie; Behandeling; Neveneffecten; Eiwitten

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

Nee

Translationeel of toegepast onderzoek

Ja

Reglementaire testen en routineproductie

Nee

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

Nee

Behoud van soorten

Nee

Hoger onderwijs of opleiding

Nee

Forensisch onderzoek

Nee

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

Nee

26/04/2020

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Huidige behandelingen voor schizofrenie hebben vaak een slechte
werking of veroorzaken ernstige bijwerkingen. Recentelijk werd er
ontdekt dat er verschillen waren in de aanwezigheid van specifieke
eiwitten in de hersenen van behandelde schizofrenie patiënten ten
opzichte van onbehandelde patiënten. Deze recentelijke ontdekking kan
duiden op het effectieve werkingsmechanisme van de behandeling,
maar ook op de oorzaak van de neveneffecten die zich ontwikkelen. Om
dit uit te klaren werd deze studie opgezet. Het uiteindelijke doel is om
naar een betere therapie toe te werken voor schizofrenie: betere
behandelingsdoelwitten of behandelingen die de neveneffecten kunnen
omzeilen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Schizofrenie is een zeer ernstige en veel voorkomende aandoeningen
(1% van de bevolking) met een grote individuele en economische
impact. Behandeling van deze ziekte is nog altijd niet optimaal: vaak een
slechte effectieve werking of ernstige neveneffecten. Onderzoek naar
de onderliggende werkingsmechanismen van huidige behandelingen in
de hersenen kan bijdragen tot een betere kennis van de ziekte en/of
medicatie en zo uiteindelijk een betere behandeling.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

244 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

Er zal een schizofrenie model gebruikt worden waarbij de muizen een
verdovingsmiddel toegediend krijgen. Doordat dit inwerkt op het
systeem van motorcontrole, motivatie en zintuigelijke verwerking
kunnen de dieren een overdreven activiteit vertonen. De dieren die
binnen de behandelingsgroep zitten kunnen een omgekeerd effect
vertonen: remming van het systeem. Dit kan mogelijks matig tot ernstig
ongerief met zich meebrengen.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De dieren zullen daarom dagelijks nauwlettend opgevolgd worden.
Indien nodig zullen humane eindpunten gehanteerd worden om de
dierproef stop te zetten.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Onderzoek naar het effect van schizofrenie behandelingen op het
voorkomen van eiwitten in hersenen kan enkel uitgevoerd worden in
dieren. Bijkomend is dit een goed gevalideerd model voor schizofrenie

Het benodigd aantal proefdieren werd geschat op basis van een
gelijkaardige gerapporteerde studie, dit omdat een statistische analyse
niet mogelijk is.

Het gebruikte diermodel is een goed gevalideerd model dat gebruikt
wordt voor het onderzoek naar medicatie voor schizofrenie. Dit model
beperkt zich niet tot enkele specifieke symptomen zoals andere
modellen wel doen. Dit model kan daarom gezien worden als `een meer
compleet` model voor schizofrenie en laat een betere beoordeling toe
van de behandeling.
De dieren zullen daarom dagelijks nauwlettend opgevolgd worden.
Indien nodig zullen humane eindpunten gehanteerd worden om de
dierproef stop te zetten.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Opname van versuikerde eiwitten uit de voeding en distributie in het
lichaam.

Looptijd van het project

1 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Versuikerde eiwitten, voeding, ontstekingen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

Ja

Translationeel of toegepast onderzoek

Nee

Reglementaire testen en routineproductie

Nee

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

Nee

Behoud van soorten

Nee

Hoger onderwijs of opleiding

Nee

Forensisch onderzoek

Nee

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

Nee

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Versuikerde eiwitten zijn reactieve stoffen die worden geproduceerd
tijdens het bakken, grillen en frituren van voedsel. Deze versuikerde
eiwitten spelen een belangrijke rol bij het ontstaan van hart- en
vaatziekten, diabetes en neurodegeneratieve ziekten. Het is bekend dat
de inname van veel versuikerde eiwitten zorgt voor verhoogde waarden
van deze versuikerde eiwitten in het bloed en in de urine. Echter is nog
niet bekend of deze versuikerde eiwitten vanuit de voeding ook in
organen en weefsels opstapelt. Tevens is het onbekend of de
versuikerde eiwitten hier kunnen zorgen voor een ontstekingsreactie die
bijdraagt aan de ontwikkeling van bovengenoemde ziekten. Daarom
willen wij onderzoeken of versuikerde eiwitten in verschillende organen
en weefsels kunnen opstapelen na een dieet hoog in deze versuikerde
eiwitten en of ze leiden tot ontstekingsreacties. Daarbij onderzoeken we
of een dieet laag in versuikerde eiwitten deze opstapeling en ontstaan
van ontstekingen kan teniet doen

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Tegenwoordig komen hart- en vaatziekten, diabetes en
neurodegeneratieve ziekten veelvuldig voor in de maatschappij en
helaas zijn er voor veel aandoeningen geen causale therapieën mogelijk.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Muis; 95 dieren

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke

De muizen zijn onder Europese richtlijnen gehuisvest en krijgen een
standaard dieet of een gebakken dieet dat hoog is in versuikerde
eiwitten. Hier zullen zij geen hinder van ondervinden. Aan de start van
het experiment en na 5 weken zal er een bloedafname plaatsvinden die
valt onder licht ongerief. Vervolgens zullen de muizen aan het eind van

Onze studie kan leiden tot nieuwe inzichten in versuikerde eiwitten die
we vanuit de voeding binnen krijgen en de effecten van deze
versuikerde eiwitten in organen. Tevens kan het een bijdrage leveren
aan nieuwe therapieën gericht om versuikerde eiwitten te verlagen.
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of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

het experiment worden geëuthanaseerd om diverse organen en
weefsels te isoleren

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Het onderzoeken naar de opstapeling van versuikerde eiwitten vindt
plaats in muizen als proefdieren omdat het gelijkaardige
overeenkomsten hebben met de mens. Dit is belangrijk om de data te
kunnen extrapoleren naar humane omstandigheden om zo nieuwe
therapieën te kunnen ontwikkelen. Tevens bestaat er geen nondiermodel om de impact van versuikerde eiwitten op opstapeling in
organen en weefsels en de bijkomende ontstekingsreacties te
evalueren.
Het benodigd aantal proefdieren voor het experiment werd berekend
aan de hand van een statistische formule.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Maatregelen om het ongemak te minimaliseren:
De dieren worden dagelijks gecontroleerd.
Humane eindpunten worden in acht genomen.
Anesthesie wordt in gebruikt tijdens deze proef

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

739

Titel van het project

Het effect van elektromagnetische stimulatie op het herstel van
hersenschade na een herseninfarct.

Looptijd van het project

2018/02/01 – 2019/08/01

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Elektromagnetische stimulatie, herseninfarct, hersenherstel

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

Ja

Translationeel of toegepast onderzoek

Nee

Reglementaire testen en routineproductie

Nee

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

Nee

Behoud van soorten

Nee

Hoger onderwijs of opleiding

Nee

Forensisch onderzoek

Nee

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

Nee

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Een herseninfarct is een van de meest voorkomende oorzaken van
permanente invaliditeit. Een herseninfarct wordt veroorzaakt door een
bloedklonter die de doorbloeding naar de hersenen verhinderd. De
huidige therapieën zijn niet in staat om het herstel van patiënten
voldoende te verbeteren. Elektromagnetische stimulatie is een veel
belovende nieuwe therapie voor patiënten met een herseninfarct. Het
doel van dit project is om te achterhalen of elektromagnetische
stimulatie de doorbloeding naar de hersenen kan bevorderen na een
herseninfarct. Het verbeteren van de doorbloeding van de hersenen na
een herseninfarct zal leiden tot minder hersenschade en een beter
kwalitatief leven voor de patiënt.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Wetenschappelijke vooruitgang: Tot op heden is de kennis omtrent de
mechanismes van elektromagnetische stimulatie als therapie voor
patiënten met een herseninfarct zeer beperkt. Identificatie van het
therapeutisch potentieel van elektromagnetische stimulatie kan
bijdragen tot de applicatie van deze therapie in verschillende domeinen
binnen neurowetenschappen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

In totaal zullen 56 mannelijke muizen voor deze dierproef gebruikt
worden.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van

Na de operatie zullen de dieren symptomen vertonen van een
herseninfarct, gaande van gezond tot lichte en ernstige
verlammingsverschijnselen. De dieren zullen dagelijks bekeken worden
en er zal op worden toegezien dat de dieren voldoende eten en drinken.
Wanneer de dieren tekenen van hevige pijn vertonen, zullen de dieren
worden geëuthanaseerd. Op het einde van het experiment worden de

Positieve bijdrage aan mens of dier: De huidige therapeutische opties
zijn niet efficiënt genoeg om voldoende herstel bij de patiënt te
behalen. Het uiteindelijke doel is om te onderzoeken of
elektromagnetische stimulatie een potentiele langetermijnstrategie is
om het herseninfarct te behandelen.
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deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

dieren geëuthanaseerd. Er werden in het verleden geen neveneffecten
van elektromagnetische straling aan de toegediende dosissen
gerapporteerd.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het muismodel voor herseninfarct welke in dit project gebruikt wordt, is
fysiologisch relevant aan de humane situatie. Dit gegeven is belangrijk
om resultaten te extrapoleren naar humane omstandigheden om zo
nieuwe therapieën te kunnen ontwikkelen. Tevens bestaat er geen
dierloos model om de impact van elektromagnetische stimulatie op de
doorbloeding van de hersenen te evalueren, aangezien rekening
gehouden moet worden met de actieve doorbloeding van de bloedvaten
in de hersenen en de lichaamsfuncties van het dier.
Het minimaal benodigd aantal proefdieren voor het experiment werd
berekend aan de hand van een statistische formule. Gebaseerd op deze
formule wordt het minimale aantal van dieren berekend dat nodig is om
een vooraf gedefinieerd minimaal relevant verschil waar te nemen. Dit
verzekert ons dat geen overbodige dieren gebruikt zullen worden
tijdens deze studie.
Muizen zijn een vaak gebruikt proefdier in onderzoek naar mogelijke
positieve effecten van nieuwe therapieën voor herseninfarcten. Het
gebruikte model wordt al decennia gebruikt om mogelijke
behandelingen voor een herseninfarct te onderzoeken. Het is een zeer
gevoelig model waarbij snelheid en consistentie bij de operatie
essentieel is. Om het welzijn van de dieren te vrijwaren zullen deze elke
dag gecontroleerd worden. De muizen zullen in groep gehuisvest
worden in verrijkte kooien en krijgen pijnstillers toegediend. Indien een
humaan eindpunt bereikt wordt zal het dier geëuthanaseerd worden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Toediening van een specifiek medicijn om de eigenschappen van het
immuunsysteem te beïnvloeden na een ruggenmergletsel en daardoor
de regeneratie te verbeteren.

Looptijd van het project

2 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

regeneratie, ruggenmergletsel

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

Ja

Translationeel of toegepast onderzoek

Nee

Reglementaire testen en routineproductie

Nee

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

Nee

Behoud van soorten

Nee

Hoger onderwijs of opleiding

Nee

Forensisch onderzoek

Nee

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

Nee

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Ondanks recente ontwikkelingen is de prognose voor herstel na
ruggenmergletsel relatief zwak. Het posttraumatische ziekteproces
wordt gekenmerkt door een overmatige ontstekingsreactie en
weefselschade.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

We verwachten dat inzicht in de mechanismen waarmee dit specifiek
medicijn regeneratie bevorderd na een ruggenmergletsel van cruciaal
belang is voor de ontwikkeling van noodzakelijke nieuwe therapeutische
behandelingen voor dwarslaesie patiënten en algemeen voor patiënten
met centrale zenuwstelsel-trauma.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Voor deze dierproef zullen in totaal 50 muizen gebruikt worden.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Deze proef bestaat erin een ruggenmergletsel aan te brengen bij
muizen en het effect van een specifiek medicijn op het functioneel
herstel te onderzoeken. Dit type van ruggenmergletsel veroorzaakt
verlamming van de achterpoten. Het gaat hier dus om een dierproef
met ernstig ongemak. Na afloop van de proef worden de dieren op een
humane manier geëuthanaseerd en wordt het ruggenmerg gebruikt
voor verdere analyse.

We zullen door het toedienen van een specifiek medicijn deze reacties
beïnvloeden om zo de weefselschade te beperken en het herstel na een
ruggenmergletsel onderzoeken.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Aangezien deel van de onderzoeksvraag luidt of het functioneel herstel
(dus van gedrag) wordt bevorderd na een dwarslaesie door de
behandeling, kan deze proef dus enkel worden uitgevoerd op levende
dieren.

Het minimaal benodigd aantal proefdieren voor het experiment werd
berekend aan de hand van een standaardformule om een vooraf
gedefinieerd minimaal relevant verschil met een bepaalde kans (power)
waar te nemen.

Het gebruikte diermodel is gestandaardiseerd en geëvalueerd, en
klinisch relevant. Aangezien deze proef leidt tot tijdelijk ongemak door
postoperatieve pijn, zal adequate pijnstilling worden toegepast. Een
vaak voorkomend probleem bij dwarslaesie is infectie van urinewegen
en blaas. Om dit te voorkomen zullen dieren worden behandeld met
antibioticum en zal hun blaas manueel worden geledigd totdat ze dit
zelfstandig kunnen. Standaard wordt kooiverrrijking gebruikt, en
worden dieren in groep gehuisvest. Ook worden humane eindpunten
gehanteerd waardoor een dier dat onnodig lijdt vroegtijdig zal worden
gedood.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

De rol van het vetzuurmetabolisme tijdens neuronale ontsteking

Looptijd van het project

4 maanden

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Vetzuren, immuuncellen, ontsteking

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

Ja

Translationeel of toegepast onderzoek

Neen

Reglementaire testen en routineproductie

Neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

Neen

Behoud van soorten

Neen

Hoger onderwijs of opleiding

Neen

Forensisch onderzoek

Neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

Neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

In neurodegeneratieve aandoeningen spelen afweercellen van het
immuunsysteem, zoals vreetcellen, een cruciale rol. Deze cellen
migreren over de bloed-hersenbarrière en tasten vervolgens samen met
overige celtypes van het immuunsysteem de zenuwvezels aan. Het
moduleren van deze ontstekingsreactie is een veelbelovende
therapeutische strategie. Recente bevindingen tonen aan dat tijdens
een bepaald tijdsbestek vreetcellen niet enkel een slechte rol spelen in
multiple sclerose (MS), maar ook herstel bevorderende eigenschappen
hebben. Het doel van dit project is om te bepalen hoe het
vetzuurmetabolisme betrokken is bij het dirigeren van de goede en
slechte eigenschappen van vreetcellen in MS.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Wetenschappelijke vooruitgang: het innovatieve aspect van deze studie
is het onderzoek naar de rol van vetzuren in het sturen van de functie
van vreetcellen in MS laesies. Tot op heden is de kennis hieromtrent
zeer beperkt.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

30 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?

De dieren zijn in het ergste geval verlamd tot onder het middenrif, het
ongerief is dan ernstig. In de meeste gevallen zullen de muizen verlamd
raken tot aan de achterpoten. De dieren zijn verstoord in hun natuurlijk
gedrag (ze kunnen niet meer lopen), maar ‘gedragen’ zich meestal niet
ziek. Ondanks de verlamming eten de muizen nog goed en bewegen ze
nog rond in de kooi. De dieren zullen elke dag gecontroleerd en
opgevolgd worden.

Positieve bijdrage aan mens of dier: MS is de meest voorkomende niettraumatische neurologische aandoening in jongvolwassenen en treft 2,5
miljoen mensen wereldwijd. Het moduleren van de ontsteking die
ontstaat in het zenuwstelsel is een veelbelovende therapeutische
strategie bij MS.
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Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Op het einde van dit project zullen de dieren opgeofferd worden zodat
het weefsel kan gebruikt worden voor verdere analyses.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het muismodel voor MS vertoont een gelijkaardige ontsteking in
vergelijking met MS patiënten wat belangrijk is om resultaten te
extrapoleren naar humane omstandigheden om zo nieuwe therapieën
te kunnen ontwikkelen voor neurodegeneratieve aandoeningen.

Voor dit experiment gebruiken we overschotdieren, alsook 15 dieren
die nog nodig zijn om dit pilot experiment op te starten. Als de
resultaten van dit project veelbelovend zijn, zullen we aan de hand van
dit pilot experiment een statistische analyse kunnen uitvoeren om het
correcte aantal dieren te bepalen voor het echte experiment.
Het muismodel voor MS is gestandaardiseerd, geëvalueerd en klinisch
relevant. Voor dit project maak ik gebruik van een genetische
modificatie die voorlopig enkel nog maar beschikbaar is in muizen.
Maatregelen om het ongemak te minimaliseren:
·
De muizen worden dagelijks gecontroleerd op algemene
welzijnsfactoren.
·
Verder wordt een standaard puntenschaal toegepast waarmee de
verlammingsverschijnselen van de muizen dagelijks gescoord worden.
In deze studie wordt gepaste anesthesie gebruikt en humane
eindpunten gehanteerd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Achterhalen van de onderliggend routes van ingeademde roetdeeltjes
afkomstig van luchtvervuiling

Looptijd van het project

3 jaar, 10/2018 – 09/2021

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Luchtvervuiling, roetdeeltjes, lichaamsroutes

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

Ja

Translationeel of toegepast onderzoek

Neen

Reglementaire testen en routineproductie

Neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

Neen

Behoud van soorten

Neen

Hoger onderwijs of opleiding

Neen

Forensisch onderzoek

Neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

Neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Ieder van ons wordt dagdagelijks blootgesteld aan luchtverontreiniging.
Zo ademen we iedere dag roetdeeltjes in afkomstig van dieselmotoren
of houtkachels. Met onze techniek is het mogelijk om de persoonlijke
blootstelling aan deze koolstofdeeltjes te meten in bloed- of urinestalen.
Echter blijven de verschillende routes waarmee de roetdeeltjes zich
door het lichaam verspreiden onduidelijk. Om dit uit te klaren werd
deze studie opgezet. Het uiteindelijke doel is om naar betere inzichten
toe te werken over de bijdrage van roetdeeltjes aan niet-pulmonaire
ziektebeelden.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Met deze studie willen we de verschillende routes ontrafelen waarmee
roetdeeltjes doorheen het lichaam verspreid worden. De verkregen
resultaten kunnen bijdragen tot (i) een toenemende kennis omtrent de
relatie tussen ingeademde roetdeeltjes en effecten op de gezondheid en
(ii) de bepaling van een blootstellingslimiet voor roetdeeltjes dewelke
vandaag de dag nog niet bestaat.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

20 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Ondanks het feit dat de dieren blootgesteld zullen worden aan
verontreinigde lucht, worden hier geen negatieve effecten verwacht
aangezien de gebruikte concentratie gelijkaardig is aan deze waar
personen dagdagelijks aan blootgesteld worden. Mede brengt dit geen
tot matig ongerief met zich mee. Vanaf het moment dat er roetdeeltjes
in de urine van dieren gedetecteerd worden, zullen de dieren gedood
worden om verdere analyses uit te voeren.

746

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Het complexe orgaansysteem van de mens is niet na te bootsen door
het gebruik van een dierloze methode. Mede wordt het gebruik van een
levend organisme, dat liefst zo kort mogelijk bij de mens staat
noodzakelijk geacht.

Het aantal dieren werd geschat op basis van geraadpleegde literatuur.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)

De keuze voor de gebruikte diersoort, muizen, is gebaseerd op wat men
momenteel gebruikt in de literatuur voor soortgelijke experimenten.

Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

In deze studie worden gezonde dieren gebruikt dewelke aan
dagdagelijkse hoeveelheden luchtverontreiniging worden blootgesteld.
Mede wordt het welzijn van de dieren amper geschaad aangezien ze
minimale last (mogelijks ten gevolge van narcose voor bloedvatcanule of
stress bij blootstelling) ondervinden van de behandeling. De dieren
zullen samen gehuisvest worden en worden van kooiverrijking voorzien.
Wanneer de dieren ernstige symptomen ontwikkelen of andere humane
eindpunten worden bereikt, zullen ze voor het einde van de proef
worden geëuthanaseerd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Remming van ontsteking om functioneel herstel na een dwarslaesie te
verbeteren in muizen.

Looptijd van het project

Twee jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

ontsteking, ruggenmergschade, regeneratie, arginase-1

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

Ja

Translationeel of toegepast onderzoek

Neen

Reglementaire testen en routineproductie

Neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

Neen

Behoud van soorten

Neen

Hoger onderwijs of opleiding

Neen

Forensisch onderzoek

Neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

Neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Ondanks recente ontwikkelingen is de prognose voor herstel na
dwarslaesie relatief pover. Het posttraumatische ziekteproces wordt
gekenmerkt door een overmatige ontstekingsreactie. Modulatie van
deze ontstekingsreactie is een veelbelovende strategie om nieuwe
behandelingen te ontwikkelen.
Recente gegevens opperen dat een bepaald ontstekingsremmend
enzyme een belangrijke rol kan spelen in het onderdrukken van deze
overmatige ontstekingsreactie na ruggenmergtrauma en herstel na een
dwarslaesie bevoordeelt.
We zullen de invloed van het bepaald ontstekingsremmend enzyme
karakteriseren op de functie van ontstekingscellen en het effect daarvan
op het herstel na dwarslaesie. Dit door te kijken naar de
ontstekingsreacties de week na ruggenmergschade.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

We verwachten dat verduidelijking van de mechanismen waarmee een
bepaald ontstekingsremmend enzyme de ontstekingsreactie na een
dwarslaesie verandert, van cruciaal belang en relevant zijn voor het
ontwikkeling van urgente noodzakelijke nieuwe therapeutische
benaderingen voor dwarslaesie patiënten en algemeen voor patiënten
met een verwonding van het centrale zenuwstelsel.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Voor dit experiment zijn er in totaal een maximum aantal van 126
muizen nodig om statistisch relevante informatie te verkrijgen.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van

Deze proef bestaat erin een dwarslaesie aan te brengen bij muizen en
het effect van een bepaald ontstekingsremmend enzyme op het
functioneel herstel te onderzoeken. Het ontstekingsremmend enzyme
zal hierbij worden ingespoten in de buikholte van de muizen. Het type
van dwarslaesie veroorzaakt verlamming van de achterpoten. Het gaat
hier dus om een dierproef met ernstig ongemak. Na afloop van de proef
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deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

worden de dieren op een humane manier geëuthanaseerd en wordt het
ruggenmerg, het bloed en miltweefsel gebruikt voor verdere analyse.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

Deze proef enkel worden uitgevoerd op levende dieren omdat
functioneel herstel (motorische testen) en onderzoek van complexe
ontstekingsreacties deel van de onderzoeksvraag is.

Aan de hand van een statistische formule werd het minimaal aantal
proefdieren bepaald waar toch een betrouwbaar resultaat mee bereikt
kan worden.

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)

Het gebruikte diermodel is gestandaardiseerd en geëvalueerd, en
klinisch relevant.

Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Aangezien deze proef leidt tot tijdelijk ongemak door postoperatieve
pijn, zal adequate pijnstilling worden toegepast. Een vaak voorkomend
probleem bij dwarslaesie is infectie van urinewegen en blaas. Om dit te
voorkomen zullen dieren worden behandeld met antibioticum en zal
hun blaas manueel worden geledigd totdat ze dit zelfstandig kunnen.
Standaard wordt kooiverrijking gebruikt, en dieren in groep gehuisvest.
Ook worden humane eindpunten gehanteerd waardoor een dier dat
onnodig lijdt vroegtijdig zal worden geëuthanaseerd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Transplantatie van aangepaste vreetcellen die een specifiek eiwit
vrijzetten om functioneel herstel na een dwarslaesie te verbeteren in
muizen.

Looptijd van het project

Anderhalf jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

vreetcellen, dwarslaesie, regeneratie, arginase-1

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

Ja

Translationeel of toegepast onderzoek

Neen

Reglementaire testen en routineproductie

Neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

Neen

Behoud van soorten

Neen

Hoger onderwijs of opleiding

Neen

Forensisch onderzoek

Neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

Neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Ondanks recente ontwikkelingen is de prognose voor herstel na
dwarslaesie relatief pover. Het posttraumatische ziekteproces wordt
gekenmerkt door een overmatige ontstekingsreactie. Modulatie van
deze ontstekingsreactie is een veelbelovende strategie om nieuwe
therapieën te ontwikkelen.
Recente gegevens suggereren dat een bepaald ontstekingsremmend
enzyme belangrijk is voor de functie van vreetcellen en dus mogelijk
belangrijk is voor herstel na dwarslaesie.
We zullen de invloed van het bepaald ontstekingsremmend enzyme
karakteriseren op de functie van vreetcellen en het effect daarvan op
het herstel na dwarslaesie.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

We verwachten dat verduidelijking van de mechanismen waarmee een
bepaald ontstekingsremmend enzyme de ontstekingsreactie van
vreetcellen na een dwarslaesie moduleert, van cruciaal belang en
relevant zijn voor het ontwikkeling van urgente noodzakelijke nieuwe
therapeutische benaderingen voor dwarslaesie patiënten en algemeen
voor patiënten met een verwonding van het centrale zenuwstelsel.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Voor dit experiment zullen 93 muizen worden gebruikt.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het

Deze proef bestaat erin een dwarslaesie aan te brengen bij muizen en
het effect van een bepaald ontstekingsremmend enzyme op het
functioneel herstel te onderzoeken. Het ontstekingsremmend enzyme
zal hierbij lokaal worden vrijgezet door genetisch gemoduleerde
vreetcellen. Het type van dwarslaesie veroorzaakt verlamming van de
achterpoten. Het gaat hier dus om een dierproef met ernstig ongemak.
Na afloop van de proef worden de dieren op een humane manier
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uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

geëuthanaseerd en wordt het ruggenmerg gebruikt voor verdere
analyse.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

Aangezien onderzoek van functioneel herstel (gedragstesten) deel van
de onderzoeksvraag is, kan deze proef enkel worden uitgevoerd op
levende dieren.

Aan de hand van een statistische formule werd het minimaal aantal
proefdieren bepaald waar toch een betrouwbaar resultaat mee bereikt
kan worden.

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)

Het gebruikte diermodel is gestandaardiseerd en geëvalueerd, en
klinisch relevant.

Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Aangezien deze proef leidt tot tijdelijk ongemak door postoperatieve
pijn, zal adequate pijnstilling worden toegepast. Een vaak voorkomend
probleem bij dwarslaesie is infectie van urinewegen en blaas. Om dit te
voorkomen zullen dieren worden behandeld met antibioticum en zal
hun blaas manueel worden geledigd totdat ze dit zelfstandig kunnen.
Standaard wordt kooiverrijking gebruikt, en dieren in groep gehuisvest.
Ook worden humane eindpunten gehanteerd waardoor een dier dat
onnodig lijdt vroegtijdig zal worden geëuthanaseerd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Het effect van een bepaalde eiwit op functioneel herstel na een
dwarslaesie in muizen met een defect van een bepaalde knipeiwit

Looptijd van het project

01/10/2018 -

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Dwarslaesie, functioneel herstel

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

Ja

Translationeel of toegepast onderzoek

Neen

Reglementaire testen en routineproductie

Neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

Neen

Behoud van soorten

Neen

Hoger onderwijs of opleiding

Neen

Forensisch onderzoek

Neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

Neen

01/10/2020

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

We zullen de invloed van de bepaalde eiwit, een knipeiwit, op de
ontstekingsreactie na een dwarslaesie karakteriseren. Ondanks recente
ontwikkelingen is de prognose voor herstel na ruggenmergletsel relatief
pover. Het posttraumatische ziekteproces wordt gekenmerkt door een
overmatige ontstekingsreactie. Modulatie van deze ontstekingsreactie,
vooral de activatie van ontsteking cellen, is een veelbelovende strategie
om nieuwe therapieën te ontwikkelen. Recente gegevens suggereren
dat een bepaald knipeiwit belangrijk is voor de ontstekingsreactie na
een dwarslaesie.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

We verwachten dat verduidelijking van de mechanismen waarmee dit
knipeiwit de ontstekingsreactie na een dwarslaesie moduleert, van
cruciaal belang en relevant zijn voor de ontwikkeling van urgente
noodzakelijke nieuwe therapeutische benaderingen voor dwarslaesie
patiënten en algemeen voor patiënten met een trauma van het centrale
zenuwstelsel.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

In totaal zullen 160 muizen gebruikt worden.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Deze proef bestaat erin een dwarslaesie aan te brengen bij muizen
deficiënt voor een bepaald eiwit en het effect hiervan op het
functioneel herstel te onderzoeken.
Dit type van dwarslaesie veroorzaakt verlamming van de achterpoten.
Het gaat hier dus om een dierproef met ernstig ongemak. Na afloop van
de proef worden de dieren op een humane manier geëuthanaseerd en
wordt het ruggenmerg gebruikt voor verdere analyse.

752

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Aangezien onderzoek van functioneel herstel (gedragstesten) deel van
de onderzoeksvraag is, kan deze proef enkel worden uitgevoerd op
levende dieren.

Het minimaal benodigd aantal proefdieren voor het experiment werd
berekend aan de hand van een statistische formule.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)

Het gebruikte diermodel is gestandaardiseerd en geëvalueerd, en
klinisch relevant.

Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De dieren zijn tijdens de operatie verdooftd. Aangezien deze proef leidt
tot tijdelijk ongemak door postoperatieve pijn, zal adequate pijnstilling
worden toegepast. Een vaak voorkomend probleem bij dwarslaesie is
infectie van urinewegen en blaas. Om dit te voorkomen zullen dieren
worden behandeld met antibioticum en zal hun blaas manueel worden
geledigd totdat ze dit zelfstandig kunnen. Standaard wordt
kooiverrijking gebruikt en de dieren worden in groep gehuisvest. Ook
worden humane eindpunten gehanteerd waardoor een dier dat onnodig
lijdt vroegtijdig zal worden geëuthanaseerd .

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Het effect van een immuuncel-specifieke knockout van een enzyme
betrokken bij het vetzuurmetabolisme op myeline-herstel

Looptijd van het project

1jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Vetzuurmetabolisme; Imuuncellen; Herstel; Multiple Sclerose

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

Ja

Translationeel of toegepast onderzoek

Neen

Reglementaire testen en routineproductie

Neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

Neen

Behoud van soorten

Neen

Hoger onderwijs of opleiding

Neen

Forensisch onderzoek

Neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

Neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

In neurodegeneratieve aandoeningen spelen afweercellen van het
immuunsysteem, zoals vreetcellen, een cruciale rol. Deze cellen
migreren over de bloed-hersenbarrière en tasten vervolgens samen met
overige celtypes van het immuunsysteem de zenuwvezels aan. Het
moduleren van deze ontstekingsreactie is een veelbelovende
therapeutische strategie. Recente bevindingen tonen aan dat tijdens
een bepaald tijdsbestek vreetcellen niet enkel een slechte rol spelen in
multiple sclerose (MS), maar ook herstel bevorderende eigenschappen
hebben. Het doel van dit project is om te bepalen hoe het
vetzuurmetabolisme van deze vreetcellen betrokken is bij het herstel
van de zenuwvezels.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Wetenschappelijke vooruitgang: het innovatieve aspect van deze studie
is het onderzoek naar de rol van vetzuren in het sturen van de functie
van vreetcellen in neurodegeneratieve aandoeningen. Tot op heden is
de kennis omtrent vetzuren in deze aandoeningen zeer beperkt. De link
met immuun cellen is een volledig nieuw wetenschappelijk concept in
deze aandoeningen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

54 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?

Deze proef bestaat erin de afbraak van myeline te induceren bij muizen
met een deficiëntie voor een eiwit van het vetzuurmetabolisme en het
effect hiervan op herstel te onderzoeken. Dit diermodel veroorzaakt een
daling in cognitie, maar we verwachten dat de muizen goed blijven eten
en drinken en dat ze actief blijven. De dieren zullen elke dag
gecontroleerd en opgevolgd worden. Na afloop van de proef worden de

Positieve bijdrage aan mens of dier: Het herstel van een ontsteking die
ontstaat in het zenuwstelsel bij neurodegeneratieve aandoeningen is
een veelbelovende therapeutische strategie.
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Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

dieren op een humane manier gedood en wordt het weefsel voor
verdere analyse gebruikt.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Dit muismodel veroorzaakt schade in het zenuwstelsel die vergelijkbaar
is met de schade die optreed in de het zenuwstelsel van MS patiënten,
wat belangrijk is om resultaten te extrapoleren naar humane
omstandigheden om zo nieuwe therapieën te kunnen ontwikkelen. Op
dit moment zijn er geen goede dierloze alternatieven.

Het minimaal benodigd aantal proefdieren voor het experiment werd
berekend aan de hand van statistische analyse.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het gebruikte diermodel is gestandaardiseerd, geëvalueerd en klinisch
relevant. Er wordt gebruik gemaakt van muizen aangezien de nodige
genetische modificatie voorlopig enkel in de muis beschikbaar is.
Er wordt slechts beperkt ongemak voor de dieren verwacht en we
zullen gedurende het experiment dagelijks de dieren controleren op
algemene welzijnsfactoren. In deze studie wordt er standaard gebruik
gemaakt van kooiverrijking en worden de dieren in groep gehuisvest.
Ook worden er maatregelen getroffen zodat een dier dat onnodig lijdt
vroegtijdig zal gedood worden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Het gebruik van specifieke enzymremmers om herstel te stimuleren na
langdurige schade als behandeling voor multiple sclerose

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Herstel, multiple sclerose, hersenen, geheugen, enzymeremmer

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

Ja

Translationeel of toegepast onderzoek

Neen

Reglementaire testen en routineproductie

Neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

Neen

Behoud van soorten

Neen

Hoger onderwijs of opleiding

Neen

Forensisch onderzoek

Neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

Neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Multiple sclerose is een ziekte waarbij het immuunsysteem zich gaat
richten tegen de hersenen en zo plaatselijk schade veroorzaakt. In dit
onderzoeksproject bestuderen we het herstel-inducerende effect van
een specifieke enzymremmer in de hersenen. Als uitkomstmaat wordt
het prestatie van het geheugen geëvalueerd en wordt het
hersenweefsel onderzocht.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De resultaten bekomen uit dit onderzoeksproject gaat een eerste
klinische studie vooraf waarbij de specifieke enzymremmers gebruikt
kunnen worden als therapie in multiple sclerose.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

64 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Het ongerief voor de dieren wordt geschat op matig. De dieren worden
aan het einde van de proef geëuthanaseerd om het hersenweefsel
biochemisch te kunnen onderzoeken

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Dit onderzoeksproject maakt gebruik van uitkomstmaten die de
prestatie van het geheugen omvatten. Deze taken kunnen niet in
dierloze, alternatieve systemen onderzocht worden.

Het benodigde aantal proefdieren voor het experiment werden
berekend aan de hand van statische formules en reeds opgebouwde
ervaringen met deze specifieke experimenten.

Het diermodel gebruikt in deze studie is een geaccepteerd en veel
bestudeerd model dat sterk aanleunt bij de humane situatie in multiple
sclerose. Tevens zal tijdens het experiment aandacht besteed worden
aan procedures die kunnen leiden tot verfijning.
Om het ongemak te minimaliseren is de dagelijkse controle op
algemene welzijnsfactoren geïncludeerd. Daarnaast zullen de dieren
voorzien worden van kooiverrijking. De gepaste anesthesie wordt
toegepast in dit onderzoek en de gepaste humane eindpunten worden
gehanteerd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

De effecten van non-specifieke en specifieke enzymeremmers in de
immuunreactie tijdens multiple sclerose

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Multiple sclerose, enzymeremmer, ontstekingsstoffen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

Ja

Translationeel of toegepast onderzoek

Neen

Reglementaire testen en routineproductie

Neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

Neen

Behoud van soorten

Neen

Hoger onderwijs of opleiding

Neen

Forensisch onderzoek

Neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

Neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Multiple sclerose is een ziekte van het centrale zenuwstelsel waarbij het
immuunsysteem een ontstekingsreactie gaat starten in de hersenen. Tot
op heden is er geen behandeling beschikbaar dat genezing kan
veroorzaken. Eerder werd aangetoond dat een niet-specifieke
enzymeremmer deze ontstekingsreactie kan onderdrukken. Deze
remmer gaat echter gepaard met bijwerkingen waardoor de vertaling
naar de mens vermoeilijkt wordt. In dit project gaan we onderzoeken of
specifiekere enzymeremmers deze ontstekingsprocessen kunnen
onderdrukken zonder bijwerkingen te veroorzaken.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De resultaten uit dit onderzoek verschaffen nieuwe inzichten in hoe
ontstekingsreacties, zoals bij multiple sclerose, behandeld kunnen
worden.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

80 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Het ongerief wordt geschat op matig tot ernstig. Dieren die een matig
ongerief zullen ondervinden worden herhaaldelijk geanestheseerd en
zullen onderhuidse injecties toegediend krijgen. Dieren die een ernstig
ongerief zullen ondervinden zullen MS-gerelateerde
verlammingsverschijnselen ondervinden. Aan het einde van de proef
worden de dieren geëuthanaseerd om de hersenen, het ruggenmerg en
de milt verder te onderzoeken.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Het complexe ziekteproces van multiple sclerose dient bestudeerd te
worden in een organisme/model dat dicht aansluit aan de humane
situatie. Dit beeld is niet na te bootsten door gebruik te maken van een
dierloze methode.

Het benodigd aantal proefdieren voor deze proef werd berekend aan de
hand van statistische formules en reeds opgebouwde ervaring.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het multiple sclerose-diermodel gebruikt in deze proef is het meest
bestudeerde en geaccepteerd model dat nauw aansluit bij de humane
situatie.
De dieren worden dagelijks gecontroleerd op algemene welzijnsfactoren
en ziekteverschijnselen om het ongemak te verminderen. Bijkomend
worden de dieren in groep gehuisvest en wordt kooiverrijking voorzien.
Voldoende toegang tot voedsel en water wordt gegarandeerd en
vergemakkelijkt vanaf wanneer de eerste ziekteverschijnselen optreden.
Wanneer er indicaties zijn dat het dier pijn en/of ongerief ondervind dat
buiten de context van het experiment gaan, zal gepaste anesthesie en
euthanasie gebruikt worden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Bepaling van leeftijdsafhankelijke gedragskenmerken en pathologie van
hersenen in een muis model met de ziekte van Alzheimer

Looptijd van het project

2 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Alzheimer dementie, neurodegeneratie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

Neen

Translationeel of toegepast onderzoek

Neen

Reglementaire testen en routineproductie

Neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

Neen

Behoud van soorten

Neen

Hoger onderwijs of opleiding

Neen

Forensisch onderzoek

Neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

Ja

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het doel van deze studie is kweken en onderhouden van muizen die
pathologie van Alzheimer dementie vertonen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De resultaten van dit project moeten toelaten om een beter inzicht te
krijgen in het verlopen van ziekte en gedragsveranderingen in een
diermodel voor de ziekte van Alzheimer. Hiermee kunnen experimenten
om ziekteverschijnselen af te remmen in het diermodel beter
uitgevoerd worden. Deze experimenten kunnen bijdragen aan het
vinden van een medicijn tegen de ziekte van Alzheimer.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Maximaal 300 muizen.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Er worden geen negatieve effecten verwacht bij het kweken van de
dieren.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Dit project focust op het karakteriseren van een muismodel. Hierdoor is
het gebruik van muizen noodzakelijk. De identificatie van nieuwe
therapeutische doelwitten voor neurodegeneratieve doelwitten vereist
het gebruik van diermodellen. Dit is noodzakelijk omdat in vitro
modellen de typische architectuur, de typische eigenschappen van de
verschillende celtypen en de onderliggende interacties tussen
verschillende hersenregio’s en cellen ontbreken. Deze parameters
beïnvloeden op cruciale wijze de pathologie en het effect van een
bepaalde stof. In vivo analyse en validatie is bijgevolg noodzakelijk.
Het aantal dieren werd bepaald met statistische analyse, op basis van
onze ervaring met het gebruik van diermodellen.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.
Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

De onderzoeksgroep heeft gedurende vele jaren een gedetailleerde en
internationaal erkende expertise opgebouwd in het genereren en
karakteriseren van muismodellen voor Alzheimer dementie en
gerelateerde aandoeningen. We gebruiken bijgevolg in detail
gekarakteriseerde modellen in de onderzoeksgroep, die optimaal
geschikt zijn voor het beantwoorden van de wetenschappelijke vraag.
Op basis van onze expertise worden de optimale modellen uitgekozen
om een bepaalde vraag met translationele waarde te beantwoorden. De
combinatie van de expertise en de gekarakteriseerde modellen laat een
optimale efficiëntie en een optimale limitering van het aantal muizen
toe. Omdat dit model in detail gekarakteriseerd is, kunnen we ook de
parameters analyseren alvorens een sterk neurodegeneratief proces
optreedt. In een vorig project hebben we aangetoond dat deze
parameters de noodzakelijke voorbode zijn van dit neurodegeneratief
proces. Hoewel in vele internationale studies het sterke
neurodegeneratief proces steeds als parameter gemeten wordt, met
negatieve gevolgen voor de muis, is onze analyse vooral gericht op de
studie van parameters die optreden voordat verminderde eetlust,
gewichtsverlies en motorische problemen, de voorboden van het
neurodegeneratief proces optreden. Deze benadering vermijdt
onnodige negatieve effecten voor de muizen, maar laat toch toe het
therapeutisch potentieel van de voorgestelde therapeutische
benaderingen te analyseren. Bovendien worden er humane eindpunten
gehanteerd.
Er zullen geen negatieve effecten waargenomen worden. De dieren
worden geëuthanaseerd voordat ze ziekteverschijnselen vertonen.
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Titel van het project

Bepaling van leeftijdsafhankelijke gedragskenmerken en pathologie van
hersenen in een muis model met de ziekte van Alzheimer

Looptijd van het project

2 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Alzheimer dementie, neurodegeneratie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

Ja

Translationeel of toegepast onderzoek

Neen

Reglementaire testen en routineproductie

Neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

Neen

Behoud van soorten

Neen

Hoger onderwijs of opleiding

Neen

Forensisch onderzoek

Neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

Neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

In dit project worden in vivo modellen gevormd die een belangrijk ziekte
proces van Alzheimer dementie vertonen. Dit model geeft de start en
vooruitgang van symptomen in Alzheimer patiënten weer. Deze
modellen zijn zeer belangrijk om inzicht te krijgen in het mechanisme
van dit proces. Dit inzicht zal de basis vormen voor het ontwikkelen van
therapiëen gericht op de inhibitie proces in de ziekte van Alzheimer.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De resultaten van dit project moeten toelaten om een beter inzicht te
krijgen in het verlopen van ziekte en gedragsveranderingen in een
diermodel voor de ziekte van Alzheimer. Hiermee kunnen experimenten
om ziekteverschijnselen af te remmen in het diermodel beter
uitgevoerd worden. Deze experimenten kunnen bijdragen aan het
vinden van een medicijn tegen de ziekte van Alzheimer.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Maximaal 124 muizen met de ziekte van alzheimer.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Betreffende de verwachte negatieve effecten voor de dieren: in een
beperkt aantal experimenten wordt een matig ongemak verwacht. Om
dit te vermijden worden de muizen nauwgezet opgevolgd na anesthesie.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.
Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

Dit project focust op het karakteriseren van een muismodel. Hierdoor is
het gebruik van muizen noodzakelijk. De identificatie van nieuwe
therapeutische doelwitten voor neurodegeneratieve doelwitten vereist
het gebruik van diermodellen. Dit is noodzakelijk omdat in vitro
modellen de typische architectuur, de typische eigenschappen van de
verschillende celtypen en de onderliggende interacties tussen
verschillende hersenregio’s en cellen ontbreken. Deze parameters
beïnvloeden op cruciale wijze de pathologie en het effect van een
bepaalde stof. In vivo analyse en validatie is bijgevolg noodzakelijk.
Statistische analyse wordt uitgevoerd voor de berekening van het
vereiste aantal dieren. Goed gevalideerde modellen in de
onderzoeksgroep worden gebruikt.

De onderzoeksgroep heeft gedurende vele jaren een gedetailleerde en
internationaal erkende expertise opgebouwd in het genereren en
karakteriseren van muismodellen voor Alzheimer dementie en
gerelateerde aandoeningen. We gebruiken bijgevolg in detail
gekarakteriseerde modellen in de onderzoeksgroep, die optimaal
geschikt zijn voor het beantwoorden van de wetenschappelijke vraag.
Op basis van onze expertise worden de optimale modellen uitgekozen
om een bepaalde vraag met translationele waarde te beantwoorden. De
combinatie van de expertise en de gekarakteriseerde modellen laat een
optimale efficiëntie en een optimale limitering van het aantal muizen
toe. Omdat dit model in detail gekarakteriseerd is, kunnen we ook de
parameters analyseren alvorens een sterk neurodegeneratief proces
optreedt. In een vorig project hebben we aangetoond dat deze
parameters de noodzakelijke voorbode zijn van dit neurodegeneratief
proces. Hoewel in vele internationale studies het sterke
neurodegeneratief proces steeds als parameter gemeten wordt, met
negatieve gevolgen voor de muis, is onze analyse vooral gericht op de
studie van parameters die optreden voordat verminderde eetlust,
gewichtsverlies en motorische problemen, de voorboden van het
neurodegeneratief proces optreden. Deze benadering vermijdt
onnodige negatieve effecten voor de muizen, maar laat toch toe het
therapeutisch potentieel van de voorgestelde therapeutische
benaderingen te analyseren. Bovendien worden er humane eindpunten
gehanteerd.
Om de negatieve effecten tot een minimum te beperken worden de
muizen gedissecteerd wanneer deze waargenomen worden.
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Titel van het project

Verminderde geheugenvorming in de ziekte van Alzheimer houdt
verband met veranderde regulatie van hersenenzymen.

Looptijd van het project

2,5 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

geheugen, ziekte van Alzheimer, enzymen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

Ja

Translationeel of toegepast onderzoek

Neen

Reglementaire testen en routineproductie

Neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

Neen

Behoud van soorten

Neen

Hoger onderwijs of opleiding

Neen

Forensisch onderzoek

Neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

Neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

In dit project onderzoeken we of een Alzheimer muismodel
karakteristieken vertoont van de ziekte van Alzheimer zoals we dit
eerder hebben aangetoond in menselijk breinweefsel. Door te
onderzoeken of bepaalde enzymen anders gereguleerd zijn zouden we
deze veranderde regulatie vervolgens weer kunnen herstellen door
middel van mogelijk medicijnen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De resultaten uit dit preklinisch onderzoek gaan een eerste klinische
studie vooraf.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

40 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Het ongerief wordt geschat op mild tot matig. Om cognitie van de
muizen precies te kunnen testen zullen dieren individueel gehuisvest
worden, wat tot mild ongerief kan lijden. Alzheimer-muizen kunnen
door hun genetische achtergrond extra ongerief ervaren waardoor dit
ongerief op matig wordt geschat. De dieren worden aan het einde van
de proef geëuthanaseerd om de hersenen verder biochemisch te
onderzoeken. Indien dieren onnodig lijden, zullen deze vroegtijdig
geëuthanaseerd worden.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

Deze proef omvat cognitieve taken die niet in alternatieve systemen
onderzocht kunnen worden.

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het benodigd aantal proefdieren voor het experiment werd berekend
aan de hand van een standaard statistische formule en op reeds
opgebouwde ervaring met deze experimenten.

De muismodellen die gebruikt worden in dit project zijn geaccepteerde
modellen. De belangrijkste maatregel om het ongemak te minimaliseren
is de dagelijkse controle op algemene welzijnsfactoren.
Dieren zullen gehuisvest worden in een verrijkte omgeving. Wanneer
dieren onnodig lijden zullen deze vroegtijdig geëuthanseerd worden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Een plantaardige component in een ontsteking-gerelateerd diermodel
voor multiple sclerose.

Looptijd van het project

1jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Plantaardige stof, macrofagen, neuroinflammatie, multiple sclerose

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

Ja

Translationeel of toegepast onderzoek

Neen

Reglementaire testen en routineproductie

Neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

Neen

Behoud van soorten

Neen

Hoger onderwijs of opleiding

Neen

Forensisch onderzoek

Neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

Neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Multiple sclerose (MS) is een aandoening van het centraal zenuwstelsel
gekarakteriseerd door chronische ontsteking en zenuwschade.
Macrofagen zijn immuun cellen die een heel belangrijke rol spelen in het
ziekteverloop van MS. Zo blijkt dat gunstige macrofagen ziekte
verergering kunnen tegenhouden en dat plantaardige stoffen deze
gunstige eigenschap in macrofagen kunnen induceren. Het doel van dit
project is om verder te onderzoeken wat het effect van een bepaalde
plantaardige stof in een muismodel voor MS is.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Wetenschappelijke vooruitgang: het innovatief aspect van deze studie is
het onderzoek naar het effect van een plantaardige stof in ontsteking in
het zenuwstelsel. Tot op heden is er weinig geweten over deze
plantaardige stof in ziekten gerelateerd aan het centraal zenuwstelsel.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

30 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

De dieren zijn in het ergste geval verlamd tot onder het middenrif, het
ongerief is dan ernstig. In de meeste gevallen zullen de muizen verlamd
raken tot aan de achterpoten. De dieren zijn verstoord in hun natuurlijk
gedrag (ze kunnen niet meer lopen), maar gedragen zich meestal niet
ziek. Ondanks de verlamming eten de muizen nog goed en bewegen ze
nog rond in de kooi. De dieren zullen elke dag gecontroleerd en
opgevolgd worden

Positieve bijdrage aan mens of dier: MS is de meest voorkomende niettraumatische neurologische aandoening in jongvolwassenen en treft 2,5
miljoen mensen wereldwijd. Het beïnvloeden van de ontsteking die
ontstaat in het zenuwstelsel is een veelbelovende therapeutische
strategie bij MS. Deze studie zal ophelderen of het toedienen van deze
plantaardige component mogelijk kan gebruikt worden als een nieuw
therapie voor MS.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het muismodel voor MS vertoont een gelijkaardige ontsteking in
vergelijking met MS patiënten wat belangrijk is om resultaten te
vertalen naar humane omstandigheden om zo nieuwe therapieën te
kunnen ontwikkelen. Tevens bestaat er geen diervrij model om de
impact van deze plantaardige stof in ontsteking te evalueren.

Omdat dit een pilootstudie is, konden we geen statistische analyse
uitvoeren die het correct aantal dieren berekent. Op basis van ervaring
hebben we gekozen voor 10 muizen per experimentele groep waar het
muismodel van MS in opgewekt wordt. Voor de gezonde controle dieren
(hier is het muismodel van MS niet in opgewekt) hebben we gekozen
voor 5 dieren per experimentele groep. Dit aantal is hoog genoeg en
houdt toch rekening met de ethische aspecten om niet onnodig dieren
te gebruiken.
Het muismodel voor MS is een geaccepteerd model voor het evalueren
van de rol van een plantaardige stof in het ziekteverloop van MS. Er
wordt een standaard puntenschaal toegepast waarmee de symptomen
(verlammingsverschijnselen) van de muizen dagelijks gescoord worden.
Ook worden humane eindpunten gehanteerd waardoor een dier dat
onnodig lijdt vroegtijdig zal worden geëuthanaseerd.
De negatieve effecten zullen tot een minimum beperkt worden door
rekening te houden met de fysiologische en ethologische noden. Omdat
knaagdieren in groep leven in het wild, zullen meerdere muizen samen
gezet worden in een kooi. Daarnaast zullen we ervoor zorgen dat de
dieren een aangepaste omgeving hebben (i.e. speeltunnels etc.). Als de
ziekte (EAE) er voor zorgt dat de dieren niet meer goed drinken of eten,
zullen er drinkflessen met lange drinktuiten voorzien worden en zal er
voedsel in de kooien verspreid worden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Het kweken van muizen met een deficiënt opslageiwit

Looptijd van het project

2 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Kweekprogramma; Genetisch gemodificeerde dieren; Opslageiwit

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

Ja

Translationeel of toegepast onderzoek

Neen

Reglementaire testen en routineproductie

Neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

Neen

Behoud van soorten

Neen

Hoger onderwijs of opleiding

Neen

Forensisch onderzoek

Neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

Ja

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het doel van dit project is om genetisch gemodificeerde dieren te
ontwikkelen die deficiënt zijn voor een bepaald opslageiwit. Deze dieren
zullen vervolgens gebruikt worden om te testen welke functie dit
opslageiwit heeft in de ontwikkeling van multiple sclerosis.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Door gebruik te maken van de muizen die gegenereerd worden tijdens
dit kweekprogramma is het mogelijk om na te gaan welke rol het
opslageiwit speelt tijdens de ontwikkeling van multiple sclerosis (MS).
MS is de meest voorkomende niet-traumatische neurologische
aandoening in jongvolwassenen die wereldwijd zo een 2.5 miljoen
mensen treft. Dit onderzoek kan uiteindelijk bijdragen tot de
ontwikkeling van nieuwe therapieën.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

1100 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Er wordt verwacht dat de dieren geen ongemak zullen ondervinden van
de ondernomen handelingen daar dit enkel kweek betreft. Sommige
dieren zullen gebruikt worden voor experimenten andere dieren zullen
geëuthanaseerd worden.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

Er bestaat geen diervrij alternatief om de impact van de afwezigheid van
het opslageiwit te evalueren.

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het benodigd aantal proefdieren voor het kweekprogramma werd tot
een minimum beperkt, afgestemd op het nodige aantal proefdieren
voor de navolgende experimenten.

We zullen in een navolgend experiment gebruik maken van de muizen
gegenereerd tijdens dit kweekprogramma om hierin een MS muismodel
te induceren. Het muismodel voor MS is een geaccepteerd model voor
het evalueren van de rol van het opslageiwit in de pathogenese van MS.
Tijdens de proef zullen de dieren dagelijks worden gecontroleerd om
mogelijk ongerief te detecteren. Dieren die onnodig lijden, zullen
vroegtijdig geëuthanaseerd worden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Moleculaire studie van ontstekingsmechanismen bij de ziekte van
Alzheimer.

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Alzheimer dementie, ontsteking, ziektebeeld van Alzheimer dementie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

Neen

Translationeel of toegepast onderzoek

Neen

Reglementaire testen en routineproductie

Neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

Neen

Behoud van soorten

Neen

Hoger onderwijs of opleiding

Neen

Forensisch onderzoek

Neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

Ja

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het doel van deze studie is kweken en onderhouden van muizen die
pathologie van Alzheimer dementie vertonen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De ziekte van Alzheimer is vaak voorkomend in de westerse wereld. Tot
op heden is de ziekte nog niet te genezen. Echter, wordt er geschat dat
het aantal mensen dat aan deze ziekte lijdt zal verdubbelen binnen de
20 jaar. Dit benadrukt de nood aan bijkomend onderzoek naar nieuwe
therapieën voor deze ziekte. Het doel van dit project is om het
therapeutisch potentieel van een nieuwe therapie te testen in de vroege
fase van de ziekte van Alzheimer, om zo mogelijks de progressie van de
ziekte te remmen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Maximaal 1500 muizen.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Er worden geen negatieve effecten verwacht bij het kweken van de
dieren.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Om het aantal muizen zo beperkt mogelijk te houden worden eerst in
vitro experimenten uitgevoerd. Desalniettemin vereist de identificatie
van nieuwe therapeutische doelwitten voor neurodegeneratieve
doelwitten het gebruik van diermodellen. Dit is noodzakelijk omdat in
vitro modellen de typische architectuur, de typische eigenschappen van
de verschillende celtypen en de onderliggende interacties tussen
verschillende hersenregio’s en cellen ontbreken. Deze parameters
beïnvloeden op cruciale wijze de pathologie en het effect van een
bepaalde stof. In vivo analyse en validatie is bijgevolg noodzakelijk.
Het aantal dieren werd bepaald met statistische analyse, op basis van
onze ervaring met het gebruik van diermodellen.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.
Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

De onderzoeksgroep heeft gedurende vele jaren een gedetailleerde en
internationaal erkende expertise opgebouwd in het genereren en
karakteriseren van muis modellen voor Alzheimer Dementie en
gerelateerde aandoeningen. We gebruiken bijgevolg in detail
gekarakteriseerde modellen in de onderzoeksgroep, die optimaal
geschikt zijn voor het beantwoorden van de wetenschappelijke vraag.
Op basis van onze expertise worden de optimale modellen uitgekozen
om een bepaalde vraag met translationele waarde te beantwoorden. De
combinatie van de expertise en de gekarakteriseerde modellen laat een
optimale efficiëntie en een optimale limitering van het aantal muizen
toe. Omdat dit model in detail gekarakteriseerd is, kunnen we ook de
parameters analyseren alvorens een sterk neurodegeneratief proces
optreedt. In een vorig project hebben we aangetoond dat deze
parameters de noodzakelijke voorbode zijn van dit neurodegeneratief
proces. Hoewel in vele internationale studies het sterke
neurodegeneratief proces steeds als parameter gemeten wordt, met
negatieve gevolgen voor de muis, is onze analyse vooral gericht op de
studie van parameters die optreden voordat verminderde eetlust,
gewichtsverlies en motorische problemen, de voorboden van het
neurodegeneratief proces optreden. Deze benadering vermijdt
onnodige negatieve effecten voor de muizen, maar laat toch toe het
therapeutisch potentieel van de voorgestelde therapeutische
benaderingen te analyseren.
Er zullen geen negatieve effecten waargenomen worden. De dieren
worden geëuthanaseerd voordat ze ziekteverschijnselen vertonen.
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Titel van het project

Moleculaire studie van ontstekingsmechanismen bij de ziekte van
Alzheimer.

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Alzheimer dementie, ontsteking, ziektebeeld van Alzheimer dementie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

Ja

Translationeel of toegepast onderzoek

Neen

Reglementaire testen en routineproductie

Neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

Neen

Behoud van soorten

Neen

Hoger onderwijs of opleiding

Neen

Forensisch onderzoek

Neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

Neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

De ziekte van Alzheimer is de vaakst voorkomende vorm van dementie
in de Westerse wereld. De hersenen van Alzheimer patiënten worden
gekarakteriseerd door opstapeling van eiwitten, een proces dat gepaard
gaat met ontsteking in het hersenweefsel. Deze ontsteking wordt
verondersteld een belangrijke bijdrage te leveren aan het ziekteproces.
In dit project zullen we bijgevolg een mogelijk nieuwe behandeling voor
de ziekte van Alzheimer onderzoeken en bepalen of de behandeling
zorgt voor een daling in de opstapeling van eiwitten en vermindering
van ontsteking. Hiervoor zullen we gebruik maken van goed
gekarakteriseerde muismodellen voor de ziekte. Het effect van de
behandeling zal onderzocht worden in een vroege fase van de ziekte
omdat dit een cruciale periode is om in te grijpen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De ziekte van Alzheimer is vaak voorkomend in de westerse wereld. Tot
op heden is de ziekte nog niet te genezen. Echter, wordt er geschat dat
het aantal mensen dat aan deze ziekte lijdt zal verdubbelen binnen de
20 jaar. Dit benadrukt de nood aan bijkomend onderzoek naar nieuwe
therapieën voor deze ziekte. Het doel van dit project is om het
therapeutisch potentieel van een nieuwe therapie te testen in de vroege
fase van de ziekte van Alzheimer, om zo mogelijks de progressie van de
ziekte te remmen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Maximaal 1695 muizen.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?

Betreffende de verwachte negatieve effecten voor de dieren: Een
staartbiopt wordt genomen van de muizen voor genotypering. In een
beperkt aantal experimenten wordt een beperkt ongemak verwacht.
Om dit te vermijden worden de muizen nauwgezet opgevolgd na
anesthesie.
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Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.
Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

Om het aantal muizen zo beperkt mogelijk te houden worden eerst in
vitro experimenten uitgevoerd. Desalniettemin vereist de identificatie
van nieuwe therapeutische doelwitten voor neurodegeneratieve
doelwitten het gebruik van diermodellen. Dit is noodzakelijk omdat in
vitro modellen de typische architectuur, de typische eigenschappen van
de verschillende celtypen en de onderliggende interacties tussen
verschillende hersenregio’s en cellen ontbreken. Deze parameters
beïnvloeden op cruciale wijze de pathologie en het effect van een
bepaalde stof. In vivo analyse en validatie is bijgevolg noodzakelijk.
Aan de hand van een statistische formule werd het minimaal aantal
proefdieren bepaald waar toch een betrouwbaar resultaat mee bereikt
kan worden.

De onderzoeksgroep heeft gedurende vele jaren een gedetailleerde en
internationaal erkende expertise opgebouwd in het genereren en
karakteriseren van muis modellen voor Alzheimer Dementie en
gerelateerde aandoeningen. We gebruiken bijgevolg in detail
gekarakteriseerde modellen in de onderzoeksgroep, die optimaal
geschikt zijn voor het beantwoorden van de wetenschappelijke vraag.
Op basis van onze expertise worden de optimale modellen uitgekozen
om een bepaalde vraag met translationele waarde te beantwoorden. De
combinatie van de expertise en de gekarakteriseerde modellen laat een
optimale efficiëntie en een optimale limitering van het aantal muizen
toe. Omdat dit model in detail gekarakteriseerd is, kunnen we ook de
parameters analyseren alvorens een sterk neurodegeneratief proces
optreedt. In een vorig project hebben we aangetoond dat deze
parameters de noodzakelijke voorbode zijn van dit neurodegeneratief
proces. Hoewel in vele internationale studies het sterke
neurodegeneratief proces steeds als parameter gemeten wordt, met
negatieve gevolgen voor de muis, is onze analyse vooral gericht op de
studie van parameters die optreden voordat verminderde eetlust,
gewichtsverlies en motorische problemen, de voorboden van het
neurodegeneratief proces optreden. Deze benadering vermijdt
onnodige negatieve effecten voor de muizen, maar laat toch toe het
therapeutisch potentieel van de voorgestelde therapeutische
benaderingen te analyseren.
Om de negatieve effecten tot een minimum te beperken worden de
muizen gedissecteerd wanneer deze waargenomen worden.
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Titel van het project

Bepaling van leeftijdsafhankelijke gedragskenmerken en pathologie van
de hersenen in een nieuw muis model met de ziekte van Alzheimer

Looptijd van het project

2 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Alzheimer dementie, neurodegeneratie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

Neen

Translationeel of toegepast onderzoek

Neen

Reglementaire testen en routineproductie

Neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

Neen

Behoud van soorten

Neen

Hoger onderwijs of opleiding

Neen

Forensisch onderzoek

Neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

Ja

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het doel van deze studie is kweken en onderhouden van muizen die de
pathologie van Alzheimer dementie vertonen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De resultaten van dit project moeten toelaten om een beter inzicht te
krijgen in het verlopen van de ziekte en gedragsveranderingen in een
diermodel voor de ziekte van Alzheimer. Hiermee kunnen experimenten
om ziekteverschijnselen af te remmen in het diermodel beter
uitgevoerd worden. Deze experimenten kunnen bijdragen aan het
vinden van een medicijn tegen de ziekte van Alzheimer.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Maximaal 500 muizen.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Er worden geen negatieve effecten verwacht bij het kweken van de
dieren.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.
Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

Dit project focust op het karakteriseren van een muismodel. Hierdoor is
het gebruik van muizen noodzakelijk. De identificatie van nieuwe
therapeutische doelwitten voor neurodegeneratieve doelwitten vereist
het gebruik van diermodellen. Dit is noodzakelijk omdat in vitro
modellen de typische architectuur, de typische eigenschappen van de
verschillende celtypen en de onderliggende interacties tussen
verschillende hersenregio’s en cellen ontbreken. Deze parameters
beïnvloeden op cruciale wijze de pathologie en het effect van een
bepaalde stof. In vivo analyse en validatie is bijgevolg noodzakelijk.
Statistische analyse wordt uitgevoerd voor de berekening van het
vereiste aantal dieren. Goed gevalideerde modellen in de
onderzoeksgroep worden gebruikt.

De onderzoeksgroep heeft gedurende vele jaren een gedetailleerde en
internationaal erkende expertise opgebouwd in het genereren en
karakteriseren van muismodellen voor Alzheimer dementie en
gerelateerde aandoeningen. Op basis van onze expertise worden de
optimale modellen uitgekozen om een bepaalde vraag met
translationele waarde te beantwoorden.Om het humane eiwit Tau en
amyloidpeptiden te combineren in één en dezelfde muis, werden tot op
heden muizen gekruist die genen voor beide apart in hun DNA droegen.
Om muizen te verkrijgen die beide in het DNA dragen moest van de
kruising van verschillende muislijnen worden uitgevoerd waarin maar
25% van de nakomelingen de gewenste combinatie draagt. Indien het
nieuwe model de gewenste eigenschappen heeft, dan kan het aantal te
fokken muizen met 75% worden verminderd. Omdat dit model in detail
gekarakteriseerd wordt, kunnen we ook de parameters analyseren
alvorens een sterk neurodegeneratief proces optreedt. Onze analyse is
vooral gericht op de studie van parameters die optreden voordat
verminderde eetlust, gewichtsverlies en motorische problemen, de
voorboden van het neurodegeneratief proces optreden. Deze
benadering vermijdt onnodige negatieve effecten voor de muizen, maar
laat toch toe het therapeutisch potentieel van de voorgestelde
therapeutische benaderingen te analyseren. Bovendien worden er
humane eindpunten gehanteerd.
Er zullen geen negatieve effecten waargenomen worden. De dieren
worden geëuthanaseerd voordat ze ziekteverschijnselen vertonen.

775

Titel van het project

Bepaling van leeftijdsafhankelijke gedragskenmerken en pathologie van
hersenen in een nieuw muis model met de ziekte van Alzheimer

Looptijd van het project

2 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Alzheimer dementie, neurodegeneratie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

Ja

Translationeel of toegepast onderzoek

Neen

Reglementaire testen en routineproductie

Neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

Neen

Behoud van soorten

Neen

Hoger onderwijs of opleiding

Neen

Forensisch onderzoek

Neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

Neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

In dit project worden in vivo modellen gevormd die een belangrijk
ziekte proces van Alzheimer dementie vertonen. Dit model geeft de
start en vooruitgang van symptomen in Alzheimer patiënten weer. Deze
modellen zijn zeer belangrijk om inzicht te krijgen in het mechanisme
van dit proces. Dit inzicht zal de basis vormen voor het ontwikkelen van
therapiëen gericht op de inhibitie proces in de ziekte van Alzheimer.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De resultaten van dit project moeten toelaten om een beter inzicht te
krijgen in het verlopen van ziekte en gedragsveranderingen in een
diermodel voor de ziekte van Alzheimer. Hiermee kunnen experimenten
om ziekteverschijnselen af te remmen in het diermodel beter
uitgevoerd worden. Deze experimenten kunnen bijdragen aan het
vinden van een medicijn tegen de ziekte van Alzheimer.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Maximaal 236 muizen met de ziekte van alzheimer.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Betreffende de verwachte negatieve effecten voor de dieren: in een
beperkt aantal experimenten wordt een matig ongemak verwacht. Om
dit te vermijden worden de muizen nauwgezet opgevolgd na anesthesie.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.
Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

Dit project focust op het karakteriseren van een muismodel. Hierdoor is
het gebruik van muizen noodzakelijk. De identificatie van nieuwe
therapeutische doelwitten voor neurodegeneratieve doelwitten vereist
het gebruik van diermodellen. Dit is noodzakelijk omdat in vitro
modellen de typische architectuur, de typische eigenschappen van de
verschillende celtypen en de onderliggende interacties tussen
verschillende hersenregio’s en cellen ontbreken. Deze parameters
beïnvloeden op cruciale wijze de pathologie en het effect van een
bepaalde stof. In vivo analyse en validatie is bijgevolg noodzakelijk.
Statistische analyse wordt uitgevoerd voor de berekening van het
vereiste aantal dieren. Goed gevalideerde modellen in de
onderzoeksgroep worden gebruikt.

De onderzoeksgroep heeft gedurende vele jaren een gedetailleerde en
internationaal erkende expertise opgebouwd in het genereren en
karakteriseren van muismodellen voor Alzheimer dementie en
gerelateerde aandoeningen. Op basis van onze expertise worden de
optimale modellen uitgekozen om een bepaalde vraag met
translationele waarde te beantwoorden.Om het humane eiwit Tau en
amyloidpeptiden te combineren in één en dezelfde muis, werden tot op
heden muizen gekruist die genen voor beide apart in hun DNA droegen.
Om muizen te verkrijgen die beide in het DNA dragen moest van de
kruising van verschillende muislijnen worden uitgevoerd waarin maar
25% van de nakomelingen de gewenste combinatie draagt. Indien het
nieuwe model de gewenste eigenschappen heeft, dan kan het aantal te
fokken muizen met 75% worden verminderd. Omdat dit model in detail
gekarakteriseerd wordt, kunnen we ook de parameters analyseren
alvorens een sterk neurodegeneratief proces optreedt. Onze analyse is
vooral gericht op de studie van parameters die optreden voordat
verminderde eetlust, gewichtsverlies en motorische problemen, de
voorboden van het neurodegeneratief proces optreden. Deze
benadering vermijdt onnodige negatieve effecten voor de muizen, maar
laat toch toe het therapeutisch potentieel van de voorgestelde
therapeutische benaderingen te analyseren. Bovendien worden er
humane eindpunten gehanteerd.
Om de negatieve effecten tot een minimum te beperken worden de
muizen geeuthanaseerd wanneer deze waargenomen worden.
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Titel van het project

Overdracht van aangepaste afweercellen om de regeneratie na een
ruggenmergletsel te verbeteren.

Looptijd van het project

2 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

afweercellen, regeneratie, ruggenmergletsel

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

Ja

Translationeel of toegepast onderzoek

Neen

Reglementaire testen en routineproductie

Neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

Neen

Behoud van soorten

Neen

Hoger onderwijs of opleiding

Neen

Forensisch onderzoek

Neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

Neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Ondanks recente ontwikkelingen is de prognose voor herstel na
ruggenmergletsel relatief zwak. Het posttraumatische ziekteproces
wordt gekenmerkt door een overmatige ontstekingsreactie. Modulatie
van deze ontstekingsreactie, vooral de activatie van ontstekingscellen, is
een veelbelovende strategie om nieuwe therapieën te ontwikkelen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

We verwachten dat inzicht in de mechanismen waarmee gemoduleerde
macrofagen de ontstekingsreactie na een dwarslaesie veranderen van
cruciaal belang is voor de ontwikkeling van noodzakelijke nieuwe
therapeutische behandelingen voor dwarslaesie patiënten en algemeen
voor patiënten met centrale zenuwstelsel-trauma.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

210 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Deze proef bestaat erin een ruggenmergletsel aan te brengen bij
muizen en het effect van getransplanteerde aangepaste afweercellen
op het functioneel herstel te onderzoeken. Dit type van
ruggenmergletsel veroorzaakt verlamming van de achterpoten. Het
gaat hier dus om een dierproef met ernstig ongemak. Na afloop van de
proef worden de dieren op een humane manier geëuthanaseerd en
wordt het weefsel gebruikt voor verdere analyse.

We zullen ontstekingscellen veranderen naar een ontstekingsremmend
karakter en het effect daarvan op de herstel na een ruggenmergletsel
onderzoeken
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Aangezien deel van de onderzoeksvraag luidt of het functioneel herstel
(dus van gedrag) wordt bevorderd na een ruggenmergletsel door de
behandeling, kan deze proef dus enkel worden uitgevoerd op levende
dieren.

Het minimaal benodigd aantal proefdieren voor het experiment werd
berekend aan de hand van een wiskundige formule om een vooraf
gedefinieerd minimaal relevant verschil met een bepaalde kans waar te
nemen.

Het gebruikte diermodel is gestandaardiseerd en geëvalueerd, en
klinisch relevant. Aangezien deze proef leidt tot tijdelijk ongemak door
postoperatieve pijn, zal adequate pijnstilling worden toegepast.
Een vaak voorkomend probleem bij een ruggenmergletsel zijn infecties
van urinewegen en blaas. Om dit te voorkomen zullen dieren worden
behandeld met antibioticum en zal hun blaas manueel worden geledigd
totdat ze dit zelfstandig kunnen. Standaard wordt kooiverrijking
gebruikt, en dieren in groep gehuisvest. Ook worden humane
eindpunten gehanteerd waardoor een dier dat onnodig lijdt vroegtijdig
zal worden geëuthanaseerd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Behandeling voor de operatie met pijnstiller en na de operatie met
zoutoplossing zorgen voor een beter herstel na ruggenmergschade.

Looptijd van het project

2 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

zoutoplossing, pijnstiller, regeneratie, ruggenmergletsel

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

Ja

Translationeel of toegepast onderzoek

Neen

Reglementaire testen en routineproductie

Neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

Neen

Behoud van soorten

Neen

Hoger onderwijs of opleiding

Neen

Forensisch onderzoek

Neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

Neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Ondanks recente ontwikkelingen is de prognose voor herstel na
ruggenmergletsel relatief zwak. Het posttraumatische ziekteproces
wordt gekenmerkt door een overmatige ontstekingsreactie. Modulatie
van deze ontstekingsreactie, vooral de activatie van ontstekingscellen, is
een veelbelovende strategie om nieuwe therapieën te ontwikkelen. Er is
nood aan een goed diermodel met een duidelijke procedure om
verschillende behandelingsstrategieën te onderzoeken.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

We verwachten dat inzicht in de mechanismen waarmee men de
ontstekingsreactie na een dwarslaesie verandert van cruciaal belang is
voor de ontwikkeling van noodzakelijke nieuwe therapeutische
behandelingen voor dwarslaesie patiënten en algemeen voor patiënten
met centrale zenuwstelsel-trauma.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

24 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Deze proef bestaat erin een ruggenmergletsel aan te brengen bij
muizen en een oude procedure te vergelijken met een nieuwe
procedure. Dit type van ruggenmergletsel veroorzaakt verlamming van
de achterpoten. Het gaat hier dus om een dierproef met ernstig
ongemak. Na afloop van de proef worden de dieren op een humane
manier geëuthanaseerd en wordt het weefsel gebruikt voor verdere
analyse.

Toepassing van de 3Vs

780

1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Aangezien deel van de onderzoeksvraag luidt of het functioneel herstel
(dus van gedrag) wordt bevorderd na een ruggenmergletsel door de
behandeling, kan deze proef dus enkel worden uitgevoerd op levende
dieren.

Het minimaal benodigd aantal proefdieren voor het experiment werd
berekend aan de hand van een wiskundige formule om een vooraf
gedefinieerd minimaal relevant verschil met een bepaalde kans waar te
nemen.

Het gebruikte diermodel is gestandaardiseerd en geëvalueerd, en
klinisch relevant. Aangezien deze proef leidt tot tijdelijk ongemak door
postoperatieve pijn, zal adequate pijnstilling worden toegepast.
Een vaak voorkomend probleem bij een ruggenmergletsel zijn infecties
van urinewegen en blaas. Om dit te voorkomen zullen dieren worden
behandeld met antibioticum en zal hun blaas manueel worden geledigd
totdat ze dit zelfstandig kunnen. Standaard wordt kooiverrijking
gebruikt, en dieren in groep gehuisvest. Ook worden humane
eindpunten gehanteerd waardoor een dier dat onnodig lijdt vroegtijdig
zal worden geëuthanaseerd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

De rol van ontstekingsstoffen om de regeneratie na dwarslaesie te
verbeteren.

Looptijd van het project

24 maanden

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

regeneratie, dwarslaesie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

Ja

Translationeel of toegepast onderzoek

Nee

Reglementaire testen en routineproductie

Nee

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

Nee

Behoud van soorten

Nee

Hoger onderwijs of opleiding

Nee

Forensisch onderzoek

Nee

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

Nee

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Bij een dwarslaesie treedt er schade op van het ruggenmerg, waarvoor
tot op heden geen therapie beschikbaar is die de ontstane schade terug
kan herstellen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Met deze studie willen we het mechanisme nagaan waarmee de
ontstekingsstoffen zorgen voor een beter herstel na een dwarslaesie. De
bekomen resultaten kunnen niet alleen bijdragen tot meer kennis over
de rol van deze ontstekingsstoffen tijdens een dwarslaesie, maar ook tot
de ontwikkeling van nieuwe behandelingen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Voor deze dierproef zullen in totaal 437 muizen gebruikt worden.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Deze proef bestaat erin een ruggenmergletsel aan te brengen bij
muizen en het effect van een ontstekingsstof op het functioneel herstel
te onderzoeken. Dit type van ruggenmergletsel veroorzaakt
verlamming van de achterpoten. Het gaat hier dus om een dierproef
met ernstig ongemak. Na afloop van de proef worden de dieren op een
humane manier geëuthanaseerd en wordt het ruggenmerg gebruikt
voor verdere analyse.

Onze eerdere studies hebben aangetoond dat bepaalde
ontstekingsstoffen een beschermend effect hebben na een dwarslaesie.
Echter willen we verdere onderliggende mechanismes die zorgen voor
de verminderde symptomen verder onderzoeken.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Aangezien deel van de onderzoeksvraag luidt of het functioneel herstel
(dus van gedrag) wordt bevorderd na een dwarslaesie door de
behandeling, kan deze proef dus enkel worden uitgevoerd op levende
dieren.

Het minimaal benodigd aantal proefdieren voor het experiment werd
berekend aan de hand van een standaardformule om een vooraf
gedefinieerd minimaal relevant verschil met een bepaalde kans (power)
waar te nemen.

Het gebruikte diermodel is gestandaardiseerd en geëvalueerd, en
klinisch relevant. Aangezien deze proef leidt tot tijdelijk ongemak door
postoperatieve pijn, zal adequate pijnstilling worden toegepast. Een
vaak voorkomend probleem bij dwarslaesie is infectie van urinewegen
en blaas. Om dit te voorkomen zullen dieren worden behandeld met
antibioticum en zal hun blaas manueel worden geledigd totdat ze dit
zelfstandig kunnen. Standaard wordt kooiverrrijking gebruikt, en
worden dieren in groep gehuisvest. Ook worden humane eindpunten
gehanteerd waardoor een dier dat onnodig lijdt vroegtijdig zal worden
gedood.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Het effect van een bepaalde eiwit op functioneel herstel na een
dwarslaesie in muizen met een defect van een bepaalde knipeiwit

Looptijd van het project

01/10/2018 -

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Dwarslaesie, functioneel herstel

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

Ja

Translationeel of toegepast onderzoek

Neen

Reglementaire testen en routineproductie

Neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

Neen

Behoud van soorten

Neen

Hoger onderwijs of opleiding

Neen

Forensisch onderzoek

Neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

Neen

01/10/2020

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

We zullen de invloed van de bepaalde eiwit, een knipeiwit, op de
ontstekingsreactie na een dwarslaesie karakteriseren. Ondanks recente
ontwikkelingen is de prognose voor herstel na ruggenmergletsel relatief
pover. Het posttraumatische ziekteproces wordt gekenmerkt door een
overmatige ontstekingsreactie. Modulatie van deze ontstekingsreactie,
vooral de activatie van ontsteking cellen, is een veelbelovende strategie
om nieuwe therapieën te ontwikkelen. Recente gegevens suggereren
dat een bepaald knipeiwit belangrijk is voor de ontstekingsreactie na
een dwarslaesie.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

We verwachten dat verduidelijking van de mechanismen waarmee dit
knipeiwit de ontstekingsreactie na een dwarslaesie moduleert, van
cruciaal belang en relevant zijn voor de ontwikkeling van urgente
noodzakelijke nieuwe therapeutische benaderingen voor dwarslaesie
patiënten en algemeen voor patiënten met een trauma van het centrale
zenuwstelsel.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

In totaal zullen 160 muizen gebruikt worden.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Deze proef bestaat erin een dwarslaesie aan te brengen bij muizen
deficiënt voor een bepaald eiwit en het effect hiervan op het
functioneel herstel te onderzoeken.
Dit type van dwarslaesie veroorzaakt verlamming van de achterpoten.
Het gaat hier dus om een dierproef met ernstig ongemak. Na afloop van
de proef worden de dieren geëuthanaseerd en wordt het ruggenmerg
gebruikt voor verdere analyse.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Aangezien onderzoek van functioneel herstel (gedragstesten) deel van
de onderzoeksvraag is, kan deze proef enkel worden uitgevoerd op
levende dieren.

Het minimaal benodigd aantal proefdieren voor het experiment werd
berekend aan de hand van een statistische formule.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)

Het gebruikte diermodel is gestandaardiseerd en geëvalueerd, en
klinisch relevant.

Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De dieren zijn tijdens de operatie verdoofd. Aangezien deze proef leidt
tot tijdelijk ongemak door postoperatieve pijn, zal adequate pijnstilling
worden toegepast. Een vaak voorkomend probleem bij dwarslaesie is
infectie van urinewegen en blaas. Om dit te voorkomen zullen dieren
worden behandeld met antibioticum en zal hun blaas manueel worden
geledigd totdat ze dit zelfstandig kunnen. Standaard wordt
kooiverrijking gebruikt en de dieren worden in groep gehuisvest. Zodra
de dieren onnodig lijden worden ze vroegtijdig geëuthanaseerd..

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

785

Titel van het project

Een genetisch gemodificeerde endotheel cel specifieke knock-out muis

Looptijd van het project

3 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Kweekprogramma, endotheel cellen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

Nee

Translationeel of toegepast onderzoek

Nee

Reglementaire testen en routineproductie

Nee

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

Nee

Behoud van soorten

Nee

Hoger onderwijs of opleiding

Nee

Forensisch onderzoek

Nee

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

Ja

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Ondanks recente ontwikkelingen is de prognose voor herstel na
ruggenmergletsel relatief pover. Het posttraumatische ziekteproces
wordt gekenmerkt door een overmatige ontstekingsreactie. Modulatie
van deze ontstekingsreactie is een veelbelovende strategie om nieuwe
therapieën te ontwikkelen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

We verwachten dat verduidelijking van de mechanismen waarmee een
knipeiwit de ontstekingsreactie en weefsel regeneratie na een
dwarslaesie moduleert, van cruciaal belang en relevant zijn voor de
ontwikkeling van urgente noodzakelijke nieuwe therapeutische
benaderingen voor dwarslaesie patiënten.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

317 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

Tijdens het kweekprogramma worden genetisch gemodificeerde dieren
gekweekt. Maar er word geen ernstig ongerief verwacht.

Recente gegevens suggereren dat een beperkte proteïne dat de
vrijzetting van ontstekingsfactoren en de infiltratie van immuun cellen
beïnvloedt, belangrijk is voor het functioneel herstel na een dwarslaesie.
We zullen de invloed van de proteïne in endotheel cellen beter
karakteriseren en zullen daarvoor genetisch gemodificeerde knock-out
muizen kweken.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Aangezien deel van de onderzoeksvraag in komende experimenten met
de gegenereerde dieren luidt of het functioneel herstel (dus van gedrag)
wordt bevorderd na een dwarslaesie door de te testen behandeling, kan
deze proef dus enkel worden uitgevoerd op levende dieren.

Het benodigde aantal dieren voor het kweekprogramma worden tot een
minimum beperkt.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

We zullen verder gebruik maken van de gegenereerde muizen voor
dwarslaesie experimenten. Muizen zijn een gestandaardiseerd en
geëvalueerd diermodel in dwarslaesie onderzoek, en klinisch relevant.
De dieren zullen slechts een klein ongemak in het kweekprogramma
ondervinden. Zodra de dieren onnodig lijden worden ze vroegtijdig
geëuthanaseerd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

787

Titel van het project

Het effect van een plantenextract op cholesterol in de ziekte van
Alzheimer.

Looptijd van het project

3 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Geheugen, herstel, hersenen, Alzheimer

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

Ja

Translationeel of toegepast onderzoek

Neen

Reglementaire testen en routineproductie

Neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

Neen

Behoud van soorten

Neen

Hoger onderwijs of opleiding

Neen

Forensisch onderzoek

Neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

Neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

In dit project zullen wij onderzoeken of een behandeling met
plantenextracten het ziekteproces in de ziekte van Alzheimer kan
verbeteren. Als uitkomstmaat zullen wij prestaties gerelateerd aan het
geheugen en eiwitophopingen in de hersenen evalueren.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De resultaten uit dit onderzoek kunnen leiden tot het ontwikkelen van
een behandeling voor patiënten met de ziekte van Alzheimer.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

129 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Het ongerief wordt geschat op mild tot matig. De dieren die een matig
ongerief zullen ondervinden zijn de dieren met een genetische
Alzheimer achtergrond, waardoor ze vatbaarder zijn voor epileptische
aanvallen, én die ook herhaaldelijk worden behandeld met het
plantenextract of de placebo. De dieren met normale genetische
achtergrond die herhaaldelijk behandeld worden met het plantenextract
of de placebo, ondervinden enkel mild ongerief. Aan het einde van de
proef worden de dieren geëuthanaseerd om de hersenen verder
biochemisch te onderzoeken.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het complexe ziekteproces van de ziekte van Alzheimer dient
bestudeerd te worden in een organisme/model dat dicht aansluit aan de
humane situatie. Dit beeld is niet na te bootsten door gebruik te maken
van een dierloze methode. Daarbij omvat deze proef geheugen
gerelateerde taken die niet in alternatieve systemen onderzocht kunnen
worden.

Het benodigd aantal proefdieren voor het experiment werd berekend
aan de hand van een standaard statische formule en op reeds
opgebouwde ervaring met deze experimenten.

De muismodellen voor de ziekte van Alzheimer die gebruikt worden in
dit project zijn geaccepteerde modellen met een goed beschreven
ziekteproces dat nauw aansluit bij de humane situatie.
De belangrijkste maatregel om het ongemak te minimaliseren is de
dagelijkse controle op algemene welzijnsfactoren. Zodra de dieren
onnodig lijden worden ze vroegtijdig geëuthanaseerd

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Overdracht van gemoduleerde macrofagen om de regeneratie na
dwarslaesie te verbeteren.

Looptijd van het project

24 maanden

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

macrofagen, regeneratie, dwarslaesie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

Ja

Translationeel of toegepast onderzoek

Nee

Reglementaire testen en routineproductie

Nee

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

Nee

Behoud van soorten

Nee

Hoger onderwijs of opleiding

Nee

Forensisch onderzoek

Nee

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

Nee

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Ondanks recente ontwikkelingen is de prognose voor herstel na
ruggenmergletsel relatief zwak. Het posttraumatische ziekteproces
wordt gekenmerkt door een overmatige ontstekingsreactie. Modulatie
van deze ontstekingsreactie, vooral de activatie van ontstekingscellen
(macrofagen), is een veelbelovende strategie om nieuwe therapieën te
ontwikkelen.
We zullen macrofagen veranderen naar een anti-inflammatoir fenotype
en het effect daarvan op de herstel na dwarslaesie onderzoeken.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

We verwachten dat inzicht in de mechanismen waarmee gemoduleerde
macrofagen de ontstekingsreactie na een dwarslaesie veranderen van
cruciaal belang is voor de ontwikkeling van noodzakelijke nieuwe
therapeutische behandelingen voor dwarslaesie patiënten en algemeen
voor patiënten met centrale zenuwstelsel-trauma.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Voor deze dierproef zullen in totaal 209 muizen worden gebruikt.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Deze proef bestaat erin een dwarslaesie aan te brengen bij muizen en
het effect van getransplanteerde gemoduleerde macrofagen op het
functioneel herstel te onderzoeken. Dit type van dwarslaesie
veroorzaakt verlamming van de achterpoten. Het gaat hier dus om een
dierproef met ernstig ongemak. Na afloop van de proef worden de
dieren op een humane manier opgeofferd en wordt het weefsel
gebruikt voor verdere analyse.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Aangezien deel van de onderzoeksvraag luidt of het functioneel herstel
(dus van gedrag) wordt bevorderd na een dwarslaesie door de
behandeling, kan deze proef dus enkel worden uitgevoerd op levende
dieren.

Het minimaal benodigd aantal proefdieren voor het experiment werd
berekend aan de hand van een standaardformule om een vooraf
gedefinieerd minimaal relevant verschil met een bepaalde kans (power)
waar te nemen.

Het gebruikte diermodel is gestandaardiseerd en geëvalueerd, en
klinisch relevant. Aangezien deze proef leidt tot tijdelijk ongemak door
postoperatieve pijn, zal adequate pijnstilling worden toegepast. Een
vaak voorkomend probleem bij dwarslaesie is infectie van urinewegen
en blaas. Om dit te voorkomen zullen dieren worden behandeld met
antibioticum en zal hun blaas manueel worden geledigd totdat ze dit
zelfstandig kunnen. Standaard wordt kooiverrrijking gebruikt, en dieren
in groep gehuisvest. Ook worden humane eindpunten gehanteerd
waardoor een dier dat onnodig lijdt vroegtijdig zal worden gedood.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Overdracht van aangepaste afweercellen om de regeneratie na een
ruggenmergletsel te verbeteren.

Looptijd van het project

12 maanden

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

afweercellen, regeneratie, ruggenmergletsel

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

Ja

Translationeel of toegepast onderzoek

Nee

Reglementaire testen en routineproductie

Nee

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

Nee

Behoud van soorten

Nee

Hoger onderwijs of opleiding

Nee

Forensisch onderzoek

Nee

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

Nee

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Ondanks recente ontwikkelingen is de prognose voor herstel na
ruggenmergletsel relatief zwak. Het posttraumatische ziekteproces
wordt gekenmerkt door een overmatige ontstekingsreactie. Modulatie
van deze ontstekingsreactie, vooral de activatie van ontstekingscellen, is
een veelbelovende strategie om nieuwe therapieën te ontwikkelen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

We verwachten dat inzicht in de mechanismen waarmee gemoduleerde
macrofagen de ontstekingsreactie na een dwarslaesie veranderen van
cruciaal belang is voor de ontwikkeling van noodzakelijke nieuwe
therapeutische behandelingen voor dwarslaesie patiënten en algemeen
voor patiënten met centrale zenuwstelsel-trauma.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Voor deze dierproef zullen in totaal 226 muizen worden gebruikt

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Deze proef bestaat erin een ruggenmergletsel aan te brengen bij
muizen en het effect van getransplanteerde aangepaste afweercellen
op het functioneel herstel te onderzoeken. Dit type van
ruggenmergletsel veroorzaakt verlamming van de achterpoten. Het
gaat hier dus om een dierproef met ernstig ongemak. Na afloop van de
proef worden de dieren op een humane manier opgeofferd en wordt
het weefsel gebruikt voor verdere analyse

We zullen ontstekingscellen veranderen naar een anti-inflammatoir
fenotype en het effect daarvan op de herstel na een ruggenmergletsel
onderzoeken

792

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Aangezien deel van de onderzoeksvraag luidt of het functioneel herstel
(dus van gedrag) wordt bevorderd na een ruggenmergletsel door de
behandeling, kan deze proef dus enkel worden uitgevoerd op levende
dieren.

Het minimaal benodigd aantal proefdieren voor het experiment werd
berekend aan de hand van een standaardformule om een vooraf
gedefinieerd minimaal relevant verschil met een bepaalde kans waar te
nemen.

Het gebruikte diermodel is gestandaardiseerd en geëvalueerd, en
klinisch relevant. Aangezien deze proef leidt tot tijdelijk ongemak door
postoperatieve pijn, zal adequate pijnstilling worden toegepast. Een
vaak voorkomend probleem bij een ruggenmergletsel zijn infecties van
urinewegen en blaas. Om dit te voorkomen zullen dieren worden
behandeld met antibioticum en zal hun blaas manueel worden geledigd
totdat ze dit zelfstandig kunnen. Standaard wordt kooiverrijking
gebruikt, en dieren in groep gehuisvest. Ook worden humane
eindpunten gehanteerd waardoor een dier dat onnodig lijdt vroegtijdig
zal worden geëuthanaseerd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

De opzet van een nieuw muismodel om het herstel tijdens multiple
sclerose te bestuderen.

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Herstel, muismodel, moleculair herstel, multiple sclerose

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

Ja

Translationeel of toegepast onderzoek

Neen

Reglementaire testen en routineproductie

Neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

Neen

Behoud van soorten

Neen

Hoger onderwijs of opleiding

Neen

Forensisch onderzoek

Neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

Neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

In dit project valideren we een nieuw proefdiermodel om het herstel
van de hersenen te kunnen onderzoeken in de context van multiple
sclerose. Beschadiging en herstel van het zenuwstelsel worden
bestudeerd op moleculair niveau. Dit proefdiermodel wordt al reeds
gebruikt in andere laboratoria, maar moet echter nog opgezet en
gevalideerd worden in ons instituut vooraleer we het kunnen gebruiken
om nieuwe herstel-inducerende geneesmiddelen te testen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Het proefdiermodel biedt de mogelijkheid om sneller en efficiënter
nieuwe geneesmiddelen te testen die het herstel van hersenschade
zouden stimuleren. De voordelen van dit model zijn dat de
hersenschade gecontroleerd wordt aangebracht en dat de resultaten
binnen een relatief korte tijdsperiode verkregen worden.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

110 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Het ongerief wordt geschat op ernstig aangezien de muizen
onderworpen worden aan een hersenoperatie wat kan leiden tot
geheugenvermindering. De dieren worden aan het einde van de proef
geëuthanaseerd om de hersenen verder biochemisch te onderzoeken.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Er bestaan geen alternatieve systemen waarmee het herstel van de
hersenen met dezelfde reproduceerbaarheid en betrouwbaarheid
onderzocht kan worden.

Het benodigd aantal proefdieren voor het experiment werd berekend
aan de hand van soortgelijke experimenten uit de literatuur.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het muismodel dat gebruikt wordt in dit project is een geaccepteerd
model. Het wordt reeds in (inter)nationale laboratoria toegepast om
hersenschade en herstel te onderzoeken.
De belangrijkste maatregel om het ongemak te minimaliseren is de
dagelijkse controle op algemene welzijnsfactoren. Zodra de dieren
onnodig lijden worden ze vroegtijdig geëuthanaseerd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Bepalen van schizofrenie-gerelateerde gedragsafwijkingen in mutante
muizen: pilootstudie

Looptijd van het project

2019/01/03 -

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Gedrag – cognitie – muizen – schizofrenie – neuro-ontwikkeling

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

Ja

Translationeel of toegepast onderzoek

Neen

Reglementaire testen en routineproductie

Neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

Neen

Behoud van soorten

Neen

Hoger onderwijs of opleiding

Neen

Forensisch onderzoek

Neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

Neen

2023/01/03

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het doel van deze pilootstudie is een bepaald eiwit te bestuderen dat
reeds in verband gebracht werd met de ontwikkeling van schizofrenie.
We willen hiervoor het gedrag van muizen met een afwijking in dit eiwit
bestuderen om te bepalen of deze mutanten muizen gebruikt kunnen
worden als muismodel voor schizofrenie. We voeren eerst een
kleinschalige pilootstudie uit aangezien we hier informatie uit kunnen
halen die nodig is om een grootschalige studie te plannen. Dit
muismodel zou later gebruikt kunnen worden om therapieën voor
schizofrenie te testen en om onderliggende mechanismen van de
gedragsafwijkingen te achterhalen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Nadat deze mutanten muizen gevalideerd zijn als model voor
schizofrenie, zullen ze gebruikt kunnen worden om therapeutische
strategieën te ontwikkelen en verdere kennis omtrent de onderliggende
oorzaak van deze pathologie te achterhalen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

In dit experiment zullen muizen gebruikt worden.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

Om betrouwbare resultaten te verkrijgen, zullen er in totaal 48
volwassen muizen nodig zijn.
We verwachten dat de gedragingen van de mutanten dieren mild
verstoord zullen zijn. Ze zullen individueel in kooien gehuisvest worden
zodat hun gedrag niet beïnvloedt kan worden door andere muizen in de
kooi. Aangezien muizen sociale dieren zijn, zullen ze dit ongemakkelijk
vinden. We verwachten ook dat de mutanten muizen repetitief gedrag
kunnen vertonen, wat ze ook als ongemakkelijk kunnen ondervinden.
De gedragstesten zijn niet pijnlijk, maar de muizen kunnen wel lichte
stress ondervinden. Na het project kunnen de dieren hergebruikt
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

worden voor onderzoeks- en onderwijsdoeleinden. Indien dit niet
mogelijk is zullen de muizen geëuthanaseerd worden.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

Het gebruik van levende dieren is noodzakelijk om gedrag te
observeren.

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

We voeren eerst deze pilootstudie uit om met behulp van deze data een
statistische berekening te kunnen maken betreffende het minimum
aantal dieren dat gebruikt dient te worden in komende grotere studies
op deze muizen.

Het gebruik van muizen is het meest aangewezen omdat dit eiwit van
muizen sterk overeenkomstig is met dat van de mens. Het muismodel is
dus het meest representatief voor schizofrenie in de mens. De
gedragstesten voor muizen zijn allemaal gevalideerd en
geoptimaliseerd om representatief te zijn voor het ziektebeeld.
Ze zullen gespecialiseerde zorg krijgen om het welzijn van ieder dier te
garanderen. Ze worden meermaals per week gecontroleerd op
verwachtte negatieve gevolgen om deze gevolgen te minimaliseren.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Kan de werking van spieren verbeteren via fysieke training bij muizen
met MS?

Looptijd van het project

2 jaar (01/01/2019 – 01/01/2021)

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Multiple sclerose - proefdieren - training - spier

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

Ja

Translationeel of toegepast onderzoek

Neen

Reglementaire testen en routineproductie

Neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

Neen

Behoud van soorten

Neen

Hoger onderwijs of opleiding

Neen

Forensisch onderzoek

Neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

Neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Multiple sclerose (MS) is een chronische aandoening van het centraal
zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg). De ziekte leidt echter ook tot
bijkomende (secundaire) problemen op andere plaatsen in het lichaam,
zoals aantasting van de spieren. Dit hebben wij, maar ook enkele andere
onderzoeksgroepen, reeds aangetoond in zowel mensen als proefdieren
met MS. Deze veranderingen in de spier kunnen zorgen voor
bijkomende functioneringsproblemen. Daarom wordt binnen de
revalidatie en het revalidatieonderzoek veel aandacht besteed aan het
normaliseren van deze spierproblemen. Fysieke training (‘exercise’) is
een enorm effectieve, goedkope en veelvuldig toegepaste methode
voor het verbeteren van de werking van spieren, en van de gezondheid
in het algemeen.
Het huidige project heeft als doelstelling het in kaart brengen van de
spier problemen bij MS, aan de hand van een proefdiermodel (muizen
met MS). Ten tweede zullen we nagaan of we deze problemen kunnen
verbeteren met fysieke training.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Momenteel is er onvoldoende duidelijkheid over spier problemen in MS.
Het spier onderzoek bij MS staat dan ook nog niet zo ver als bij andere
aandoeningen (bijvoorbeeld kanker, longaandoeningen, hartfalen).
Overigens is het zo dat revalidatie (gericht op het verbeteren van de
werking van spieren, voornamelijk d.m.v. fysieke training) zeer positieve
effecten heeft op het functioneren van deze patiënten.
De vooruitgang die geboekt zal worden in het huidige project is
tweevoudig:
- We zullen verschillende aspecten van spier problemen bij MS beter
begrijpen (aan de hand van een proefdiermodel).
- We zullen de voordelen van fysieke training voor spier problemen
bij MS kunnen achterhalen (aan de hand van een proefdiermodel).

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij

Er worden in totaal 60 muizen gebruikt voor het experiment zelf, alsook
10 muizen ter voorbereiding van het experiment.
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benadering het aantal van deze
dieren?
In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Er zijn enkele ongemakken onlosmakelijk verbonden aan het gebruik
van het MS proefdiermodel. Namelijk, de dieren zullen
ziektesymptomen vertonen die vergelijkbaar zijn aan de symptomen van
mensen met MS. In het MS proefdiermodel zullen de muizen na +/- 14
dagen tekenen van zwakte in de staart en achterpoten beginnen
vertonen. Deze symptomen nemen progressief toe (tot een ‘piek’). De
ernstgraad van deze symptomen dient te worden beschouwd als
ernstig. Door een acclimatisatie periode te voorzien en door een
zorgvuldige omgang met de dieren, blijven de negatieve effecten van de
dierproef zo beperkt mogelijk.
De symptomen worden dagelijks geëvalueerd. Alle dieren worden aan
het eind van het experiment geëuthanaseerd. Dit gebeurd d.m.v. een
overdosis injectie van verdovingsmiddelen.
De fysieke training van de dieren gebeurt op een kleine loopband die
specifiek is ontworpen voor kleine knaagdieren (ratten en muizen). Deze
nieuwe omgeving/activiteit kan enige stress veroorzaken bij het dier.
Hiervoor wordt er een aanpassingsperiode van 2 weken voorzien waarin
het dier eerst gedurende 1 week dagelijks zal stilzitten op de loopband,
gevolgd door 1 week van gradueel toenemende moeilijkheid
(loopsnelheid), alvorens het starten van de echte training.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

Bij deze proef is het niet mogelijk om zonder dieren te werken en een
alternatieve methode te gebruiken. Immers, we dienen op levende
zoogdieren te bepalen hoe de spieren reageren op het ontstaan van MS,
en hoe een interventie (fysieke training) hier een invloed op kan
hebben. Het is belangrijk om deze zaken te onderzoeken bij dieren
vooraleer dit uitgebreid te testen op mensen.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.
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Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Hersenactiviteit regulatie door een eiwit in hersencellen gedurende
psychose relevant gedrag in een muismodel.

Looptijd van het project

26/12/2018 -

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Muis, Hersencellen, Psychiatrische stoornissen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

Ja

Translationeel of toegepast onderzoek

Neen

Reglementaire testen en routineproductie

Neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

Neen

Behoud van soorten

Neen

Hoger onderwijs of opleiding

Neen

Forensisch onderzoek

Neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

Neen

31/07/2020

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Huidige behandelingen voor schizofrenie hebben vaak een slechte
werking of veroorzaken ernstige bijwerkingen. Recentelijk werd er een
veelbelovende nieuw behandelingsdoelwit gevonden. Het potentieel
van dit behandelingsdoelwit wordt in deze studie onderzocht. Het
uiteindelijke doel is om naar een betere therapie toe te werken voor
schizofrenie: betere behandelingsdoelwitten of behandelingen die de
neveneffecten kunnen omzeilen. Dit dient echter op meerdere
manieren gevalideerd te worden.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Schizofrenie is een zeer ernstige en veel voorkomende aandoeningen
(1% van de bevolking) met een grote individuele en economische
impact. Behandeling van deze ziekte is nog altijd niet optimaal: vaak een
slechte effectieve werking of ernstige neveneffecten. Onderzoek naar
de onderliggende werkingsmechanismen van huidige behandelingen in
de hersenen kan bijdragen tot een betere kennis van de ziekte en/of
medicatie en zo uiteindelijk een betere behandeling.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

70 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Aangezien we slecht in een ‘acute’ fase werken, zullen de dieren
gedurende een periode van 120 minuten de blootstelling van
amfetamine ervaren. Doordat dit inwerkt op het systeem van
motorcontrole, motivatie en zintuigelijke verwerking kunnen de dieren
een overdreven activiteit vertonen.
Indien nodig zullen humane eindpunten gehanteerd worden om de
dierproef stop te zetten.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het testen van een nieuw behandelingsdoelwit binnen een schizofrenie
model is allereerst nodig om de werking en mogelijke neveneffecten te
onderzoeken. Bijkomend is dit een goed gevalideerd model voor
schizofrenie.

Het benodigd aantal proefdieren werd geschat op basis van
gelijkaardige gerapporteerde studies, dit omdat een statistische analyse
niet mogelijk is.

Het gebruikte diermodel is een goed gevalideerd model dat gebruikt
wordt voor het onderzoek naar medicatie voor schizofrenie. Dit model
focust zich op psychose gerelateerd gedrag en laat toe om effecten op
deze specifieke symptomen te bestuderen.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Validatie van een nieuwe behandelingsdoelwit voor schizofrenie

Looptijd van het project

26/12/2018 – 31/07/2020

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Muis; Schizofrenie; Behandeling; Neveneffecten

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

Ja

Translationeel of toegepast onderzoek

Neen

Reglementaire testen en routineproductie

Neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

Neen

Behoud van soorten

Neen

Hoger onderwijs of opleiding

Neen

Forensisch onderzoek

Neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

Neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Huidige behandelingen voor schizofrenie hebben vaak een slechte
werking of veroorzaken ernstige bijwerkingen. Recentelijk werd er een
veelbelovende nieuw behandelingsdoelwit gevonden. Het potentieel
van dit behandelingsdoelwit wordt in deze studie onderzocht. Het
uiteindelijke doel is om naar een betere therapie toe te werken voor
schizofrenie: betere behandelingsdoelwitten of behandelingen die de
neveneffecten kunnen omzeilen. Dit dient echter gevalideerd te worden
op meerdere manieren.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Schizofrenie is een zeer ernstige en veel voorkomende aandoeningen
met een grote individuele en economische impact. Behandeling van
deze ziekte is nog altijd niet optimaal: vaak een slechte effectieve
werking of ernstige neveneffecten. Onderzoek naar de onderliggende
werkingsmechanismen van huidige behandelingen in de hersenen kan
bijdragen tot een betere kennis van de ziekte en/of medicatie en zo
uiteindelijk een betere behandeling.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

200 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Er zal een schizofrenie model gebruikt worden waarbij de muizen een
verdovingsmiddel toegediend krijgen. Doordat dit inwerkt op het
systeem van motorcontrole, motivatie en zintuigelijke verwerking
kunnen de dieren een overdreven activiteit vertonen. De dieren die
binnen de behandelingsgroep zitten kunnen een omgekeerd effect
vertonen: remming van het systeem. Dit kan mogelijks matig tot ernstig
ongerief met zich meebrengen.
De dieren zullen daarom dagelijks nauwlettend opgevolgd worden.
Indien nodig zullen humane eindpunten gehanteerd worden om de
dierproef stop te zetten.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

Het testen van een nieuw behandelingsdoelwit binnen een schizofrenie
model is allereerst nodig om de werking en mogelijke neveneffecten te
onderzoeken. Bijkomend is dit een goed gevalideerd model voor
schizofrenie.

Het benodigd aantal proefdieren werd geschat op basis van
gelijkaardige gerapporteerde studies, dit omdat een statistische analyse
niet mogelijk is.

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.
Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Studie van ontstekings processen bij de ziekte van Alzheimer.

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Alzheimer dementie, ontsteking

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

Neen

Translationeel of toegepast onderzoek

Neen

Reglementaire testen en routineproductie

Neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

Neen

Behoud van soorten

Neen

Hoger onderwijs of opleiding

Neen

Forensisch onderzoek

Neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

Ja

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het doel van deze studie is kweken en onderhouden van muizen die
pathologie van Alzheimer dementie vertonen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De ziekte van Alzheimer is vaak voorkomend in de westerse wereld. Tot
op heden is de ziekte nog niet te genezen. Echter, wordt er geschat dat
het aantal mensen dat aan deze ziekte lijdt zal verdubbelen binnen de
20 jaar. Dit benadrukt de nood aan bijkomend onderzoek naar nieuwe
therapieën voor deze ziekte. Het doel van dit project is om het
therapeutisch potentieel van een nieuwe therapie te testen in de vroege
fase van de ziekte van Alzheimer, om zo mogelijks de progressie van de
ziekte te remmen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Maximaal 900 muizen.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Er zullen geen negatieve effecten waargenomen worden.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Om het aantal muizen zo beperkt mogelijk te houden worden eerst cel
experimenten uitgevoerd. Desalniettemin vereist de identificatie van
nieuwe therapeutische doelwitten voor neurodegeneratieve doelwitten
het gebruik van diermodellen. Dit is noodzakelijk omdat cel modellen de
typische architectuur, de typische eigenschappen van de verschillende
celtypen en de onderliggende interacties tussen verschillende
hersenregio’s en cellen ontbreken. Deze parameters beïnvloeden op
cruciale wijze de pathologie en het effect van een bepaalde stof.
Analyse en validatie in diermodellen is bijgevolg noodzakelijk.
Het aantal dieren werd bepaald met statistische analyse, op basis van
onze ervaring met het gebruik van diermodellen.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.
Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

De onderzoeksgroep heeft gedurende vele jaren een gedetailleerde en
internationaal erkende expertise opgebouwd in het genereren en
karakteriseren van muis modellen voor Alzheimer Dementie en
gerelateerde aandoeningen. We gebruiken bijgevolg in detail
gekarakteriseerde modellen in de onderzoeksgroep, die optimaal
geschikt zijn voor het beantwoorden van de wetenschappelijke vraag.
Op basis van onze expertise worden de optimale modellen uitgekozen
om een bepaalde vraag met translationele waarde te beantwoorden. De
combinatie van de expertise en de gekarakteriseerde modellen laat een
optimale efficiëntie en een optimale limitering van het aantal muizen
toe. Omdat dit model in detail gekarakteriseerd is, kunnen we ook de
parameters analyseren alvorens een sterk neurodegeneratief proces
optreedt. In een vorig project hebben we aangetoond dat deze
parameters de noodzakelijke voorbode zijn van dit neurodegeneratief
proces. Hoewel in vele internationale studies het sterke
neurodegeneratief proces steeds als parameter gemeten wordt, met
negatieve gevolgen voor de muis, is onze analyse vooral gericht op de
studie van parameters die optreden voordat verminderde eetlust,
gewichtsverlies en motorische problemen, de voorboden van het
neurodegeneratief proces optreden. Deze benadering vermijdt
onnodige negatieve effecten voor de muizen, maar laat toch toe het
therapeutisch potentieel van de voorgestelde therapeutische
benaderingen te analyseren.
Er zullen geen negatieve effecten waargenomen. De dieren worden
geëuthanaseerd voordat ze ziekteverschijnselen vertonen.
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Titel van het project

Studie van ontstekings processen bij de ziekte van Alzheimer.

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Alzheimer dementie, ontsteking

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

Ja

Translationeel of toegepast onderzoek

Neen

Reglementaire testen en routineproductie

Neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

Neen

Behoud van soorten

Neen

Hoger onderwijs of opleiding

Neen

Forensisch onderzoek

Neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

Neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

De ziekte van Alzheimer is de vaakst voorkomende vorm van dementie
in de Westerse wereld. De hersenen van Alzheimer patiënten worden
gekarakteriseerd door ontsteking in het hersenweefsel. Deze ontsteking
wordt verondersteld een belangrijke bijdrage te leveren aan het
ziekteproces. In dit project zullen we bijgevolg een mogelijk nieuwe
behandeling voor de ziekte van Alzheimer onderzoeken en bepalen of
de behandeling zorgt voor een daling van ontsteking. Het effect van de
behandeling zal onderzocht worden in een vroege fase van de ziekte
omdat dit een cruciale periode is om in te grijpen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De ziekte van Alzheimer is vaak voorkomend in de westerse wereld. Tot
op heden is de ziekte nog niet te genezen. Echter, wordt er geschat dat
het aantal mensen dat aan deze ziekte lijdt zal verdubbelen binnen de
20 jaar. Dit benadrukt de nood aan bijkomend onderzoek naar nieuwe
therapieën voor deze ziekte. Het doel van dit project is om het
therapeutisch potentieel van een nieuwe therapie te testen in de vroege
fase van de ziekte van Alzheimer, om zo mogelijks de progressie van de
ziekte te remmen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Maximaal 1096 muizen.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Betreffende de verwachte negatieve effecten voor de dieren: Een
staartbiopt wordt genomen van de muizen voor genotypering. In een
beperkt aantal experimenten wordt een beperkt ongemak verwacht.
Om dit te vermijden worden de muizen nauwgezet opgevolgd na
anesthesie.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.
Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

Om het aantal muizen zo beperkt mogelijk te houden worden eerst cel
experimenten uitgevoerd. Desalniettemin vereist de identificatie van
nieuwe therapeutische doelwitten voor neurodegeneratieve doelwitten
het gebruik van diermodellen. Dit is noodzakelijk omdat in cel modellen
de typische architectuur, de typische eigenschappen van de
verschillende celtypen en de onderliggende interacties tussen
verschillende hersenregio’s en cellen ontbreken. Deze parameters
beïnvloeden op cruciale wijze de pathologie en het effect van een
bepaalde stof. Analyse en validatie in diermodellen is bijgevolg
noodzakelijk.
Aan de hand van een statistische formule werd het minimaal aantal
proefdieren bepaald waar toch een betrouwbaar resultaat mee bereikt
kan worden.

De onderzoeksgroep heeft gedurende vele jaren een gedetailleerde en
internationaal erkende expertise opgebouwd in het genereren en
karakteriseren van muis modellen voor Alzheimer Dementie en
gerelateerde aandoeningen. We gebruiken bijgevolg in detail
gekarakteriseerde modellen in de onderzoeksgroep, die optimaal
geschikt zijn voor het beantwoorden van de wetenschappelijke vraag.
Op basis van onze expertise worden de optimale modellen uitgekozen
om een bepaalde vraag met translationele waarde te beantwoorden. De
combinatie van de expertise en de gekarakteriseerde modellen laat een
optimale efficiëntie en een optimale limitering van het aantal muizen
toe. Omdat dit model in detail gekarakteriseerd is, kunnen we ook de
parameters analyseren alvorens een sterk neurodegeneratief proces
optreedt. In een vorig project hebben we aangetoond dat deze
parameters de noodzakelijke voorbode zijn van dit neurodegeneratief
proces. Hoewel in vele internationale studies het sterke
neurodegeneratief proces steeds als parameter gemeten wordt, met
negatieve gevolgen voor de muis, is onze analyse vooral gericht op de
studie van parameters die optreden voordat verminderde eetlust,
gewichtsverlies en motorische problemen, de voorboden van het
neurodegeneratief proces optreden. Deze benadering vermijdt
onnodige negatieve effecten voor de muizen, maar laat toch toe het
therapeutisch potentieel van de voorgestelde therapeutische
benaderingen te analyseren.
Om de negatieve effecten tot een minimum te beperken worden de
muizen geeuthanaseerd wanneer deze waargenomen worden.
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Titel van het project

Onderzoek naar de link tussen cardiovasculaire ziektes en versuikerde
eiwitten.

Looptijd van het project

2019/01/01 -

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Cardiovasculaire ziektes – versuikerde proteïnen –- - therapie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

Ja

Translationeel of toegepast onderzoek

Neen

Reglementaire testen en routineproductie

Neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

Neen

Behoud van soorten

Neen

Hoger onderwijs of opleiding

Neen

Forensisch onderzoek

Neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

Neen

2021/01/01

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Hartfalen wordt gedefinieerd als het falen van het hart om aan de
noden van het lichaam te voldoen. Deze ziekte wordt gekenmerkt door
zowel functionele als structurele veranderingen van het hart. Hartfalen
omvat een belangrijk en relevant gezondheidsprobleem dat wereldwijd
ongeveer 26 miljoen mensen treft. Momenteel worden hartfalen
patiënten geholpen via geneesmiddelen die de symptomen
onderdrukken. Echter is er een dringende nood aan een behandeling die
de onderliggende oorzaken van de aandoening aanpakt. Deze
onderliggende factoren zijn nog niet geheel gekend. Onze
onderzoeksgroep heeft onlangs het verband tussen hartfalen en
versuikerde proteïnen, die men onder andere in het Westerse dieet
aantreft, aangetoond. Daarom trachten wij met dit project de link
tussen hartfalen en versuikerde proteïnen verder te onderzoeken. Dit
door middel van het onderzoek naar de invloed van versuikerde
proteïnen op hartcellen en de aorta.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit project biedt nieuwe inzichten in de mechanismen die ten grondslag
liggen aan cardiovasculaire ziekten. Hierbij draagt dit onderzoek bij tot
de algemene kennis van deze aandoening. Deze kennis kan in de nabije
toekomst helpen bij de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen voor
de behandeling ervan.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

101 dieren voor de controle groep en 101 dieren voor de behandelde
groep

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke

De dieren worden dagelijks geïnjecteerd ter hoogte van de buik met
chemische stoffen die zorgen voor de ontwikkeling van cardiovasculaire
ziekten. Daarnaast trekken we bloed en voeren we een
echocardiografische analyse uit, en dit tijdens de start en op het einde
van het experiment. Gebaseerd op deze handelingen en de dagelijkse
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of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

manipulatie van de dieren, verwachten we een gematigde graad van
ernst en bijgevolg een gematigd ongemak voor de dieren. Na de afloop
van het project worden alle dieren geëuthanaseerd met een overdosis
anesthesie.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Dit project vereist een levend model die de complexiteit van het
menselijke lichaam kan nabootsen. Daarom is het niet mogelijk om
alternatieven zoals computermodellen, dieren van een lagere orde, of
cellen/weefsels te gebruiken in dit project. Dit maakt het gebruik van
dieren (ratten) noodzakelijk om de link tussen hartfalen en versuikerde
proteïnen te onderzoeken.

Er werd een statistische analyse uitgevoerd om te bepalen wat het
minimale benodigd aantal dieren is om het gewenste significante effect
te bereiken. Op deze manier waarborgen we het gebruik van zo weinig
mogelijk proefdieren zonder de geldigheid van de resultaten in gedrang
te brengen.
Knaagdieren waaronder ratten worden vaak gebruikt in basisonderzoek
vanwege relatief lage kosten met betrekking tot aankoop en
huisvesting, snelle aanpassing aan veranderde omgeving, en korte
levensspanne. Daarnaast werd dit diermodel reeds gevalideerd in een
eerdere studie uitgevoerd door de onderzoeksgroep. De hieronder
opgesomde maatregelen worden gebruikt om de negatieve effecten tot
een minimum te herleiden.
Het welzijn van de proefdieren wordt dagelijks gecontroleerd en
opgevolgd door getraind personeel, die eventuele negatieve effecten
documenteren en aanpakken. Daarnaast worden humane eindpunten
gebruikt om te beoordelen wanneer de wetenschappelijke
doelstellingen niet langer opwegen ten opzichte van het dierenwelzijn.
Het desbetreffende proefdier wordt op een humane wijze
geëuthanaseerd bij het bereiken van een van deze eindpunten.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Bepaling van leeftijdsafhankelijke gedragskenmerken en pathologie van
de hersenen in een nieuw muis model met de ziekte van Alzheimer

Looptijd van het project

2 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Alzheimer dementie, neurodegeneratie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

Neen

Translationeel of toegepast onderzoek

Neen

Reglementaire testen en routineproductie

Neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

Neen

Behoud van soorten

Neen

Hoger onderwijs of opleiding

Neen

Forensisch onderzoek

Neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

Ja

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het doel van deze studie is kweken en onderhouden van muizen die de
pathologie van Alzheimer dementie vertonen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De resultaten van dit project moeten toelaten om een beter inzicht te
krijgen in het verlopen van de ziekte en gedragsveranderingen in een
diermodel voor de ziekte van Alzheimer. Hiermee kunnen experimenten
om ziekteverschijnselen af te remmen in het diermodel beter
uitgevoerd worden. Deze experimenten kunnen bijdragen aan het
vinden van een medicijn tegen de ziekte van Alzheimer.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Maximaal 300 muizen.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Er worden geen negatieve effecten verwacht bij het kweken van de
dieren.

Toepassing van de 3Vs

811

1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.
Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

Dit project focust op het karakteriseren van een muismodel. Hierdoor is
het gebruik van muizen noodzakelijk. De identificatie van nieuwe
therapeutische doelwitten voor neurodegeneratieve doelwitten vereist
het gebruik van diermodellen. Dit is noodzakelijk omdat cel modellen de
typische architectuur, de typische eigenschappen van de verschillende
celtypen en de onderliggende interacties tussen verschillende
hersenregio’s en cellen ontbreken. Deze parameters beïnvloeden op
cruciale wijze de pathologie en het effect van een bepaalde stof. In vivo
analyse en validatie is bijgevolg noodzakelijk.
Statistische analyse wordt uitgevoerd voor de berekening van het
vereiste aantal dieren. Goed gevalideerde modellen in de
onderzoeksgroep worden gebruikt.

De onderzoeksgroep heeft gedurende vele jaren een gedetailleerde en
internationaal erkende expertise opgebouwd in het genereren en
karakteriseren van muismodellen voor Alzheimer dementie en
gerelateerde aandoeningen. Op basis van onze expertise worden de
optimale modellen uitgekozen om een bepaalde vraag met
translationele waarde te beantwoorden. Omdat dit model in detail
gekarakteriseerd wordt, kunnen we ook de parameters analyseren
alvorens een sterk neurodegeneratief proces optreedt. Onze analyse is
vooral gericht op de studie van parameters die optreden voordat
verminderde eetlust, gewichtsverlies en motorische problemen, de
voorboden van het neurodegeneratief proces optreden. Deze
benadering vermijdt onnodige negatieve effecten voor de muizen, maar
laat toch toe het therapeutisch potentieel van de voorgestelde
therapeutische benaderingen te analyseren. Bovendien worden er
humane eindpunten gehanteerd.
Er zullen geen negatieve effecten waargenomen worden. De dieren
worden geëuthanaseerd voordat ze ziekteverschijnselen vertonen.
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Titel van het project

Bepaling van leeftijdsafhankelijke gedragskenmerken en pathologie van
hersenen in een muis model met de ziekte van Alzheimer

Looptijd van het project

2 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Alzheimer dementie, neurodegeneratie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

Ja

Translationeel of toegepast onderzoek

Neen

Reglementaire testen en routineproductie

Neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

Neen

Behoud van soorten

Neen

Hoger onderwijs of opleiding

Neen

Forensisch onderzoek

Neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

Neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

In dit project worden dier modellen gevormd die een belangrijk ziekte
proces van Alzheimer dementie vertonen. Dit model geeft de start en
vooruitgang van symptomen in Alzheimer patiënten weer. Deze
modellen zijn zeer belangrijk om inzicht te krijgen in het mechanisme
van dit proces. Dit inzicht zal de basis vormen voor het ontwikkelen van
therapiëen gericht op de inhibitie proces in de ziekte van Alzheimer.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De resultaten van dit project moeten toelaten om een beter inzicht te
krijgen in het verlopen van ziekte en gedragsveranderingen in een
diermodel voor de ziekte van Alzheimer. Hiermee kunnen experimenten
om ziekteverschijnselen af te remmen in het diermodel beter
uitgevoerd worden. Deze experimenten kunnen bijdragen aan het
vinden van een medicijn tegen de ziekte van Alzheimer.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Maximaal 120 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Betreffende de verwachte negatieve effecten voor de dieren: in een
beperkt aantal experimenten wordt een matig ongemak verwacht. Om
dit te vermijden worden de muizen nauwgezet opgevolgd.

Toepassing van de 3Vs

813

1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.
Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

Dit project focust op het karakteriseren van een muismodel. Hierdoor is
het gebruik van muizen noodzakelijk. De identificatie van nieuwe
therapeutische doelwitten voor neurodegeneratieve doelwitten vereist
het gebruik van diermodellen. Dit is noodzakelijk omdat cel modellen de
typische architectuur, de typische eigenschappen van de verschillende
celtypen en de onderliggende interacties tussen verschillende
hersenregio’s en cellen ontbreken. Deze parameters beïnvloeden op
cruciale wijze de pathologie en het effect van een bepaalde stof. In vivo
analyse en validatie is bijgevolg noodzakelijk, daarom is het werken met
levende dieren noodzakelijk.
Statistische analyse wordt uitgevoerd voor de berekening van het
vereiste aantal dieren. Goed gevalideerde modellen in de
onderzoeksgroep worden gebruikt.

De onderzoeksgroep heeft gedurende vele jaren een gedetailleerde en
internationaal erkende expertise opgebouwd in het genereren en
karakteriseren van muismodellen voor Alzheimer dementie en
gerelateerde aandoeningen. Op basis van onze expertise worden de
optimale modellen uitgekozen om een bepaalde vraag met
translationele waarde te beantwoorden. Omdat dit model in detail
gekarakteriseerd wordt, kunnen we ook de parameters analyseren
alvorens een sterk neurodegeneratief proces optreedt. Onze analyse is
vooral gericht op de studie van parameters die optreden voordat
verminderde eetlust, gewichtsverlies en motorische problemen, de
voorboden van het neurodegeneratief proces optreden. Deze
benadering vermijdt onnodige negatieve effecten voor de muizen, maar
laat toch toe het therapeutisch potentieel van de voorgestelde
therapeutische benaderingen te analyseren. Bovendien worden er
humane eindpunten gehanteerd.
Om de negatieve effecten tot een minimum te beperken worden de
muizen gedissecteerd wanneer deze waargenomen worden.
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Titel van het project

Bepaling van leeftijdsafhankelijke gedragskenmerken en pathologie van
de hersenen in een nieuw muis model met de ziekte van Alzheimer

Looptijd van het project

2 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Alzheimer dementie, neurodegeneratie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

Neen

Translationeel of toegepast onderzoek

Neen

Reglementaire testen en routineproductie

Neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

Neen

Behoud van soorten

Neen

Hoger onderwijs of opleiding

Neen

Forensisch onderzoek

Neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

Ja

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het doel van deze studie is kweken en onderhouden van muizen die de
pathologie van Alzheimer dementie vertonen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De resultaten van dit project moeten toelaten om een beter inzicht te
krijgen in het verlopen van de ziekte en gedragsveranderingen in een
diermodel voor de ziekte van Alzheimer. Hiermee kunnen experimenten
om ziekteverschijnselen af te remmen in het diermodel beter
uitgevoerd worden. Deze experimenten kunnen bijdragen aan het
vinden van een medicijn tegen de ziekte van Alzheimer.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Maximaal 300 muizen.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Er worden geen negatieve effecten verwacht bij het kweken van de
dieren.

Toepassing van de 3Vs

815

1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.
Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

Dit project focust op het karakteriseren van een muismodel. Hierdoor is
het gebruik van muizen noodzakelijk. De identificatie van nieuwe
therapeutische doelwitten voor neurodegeneratieve doelwitten vereist
het gebruik van diermodellen. Dit is noodzakelijk omdat cel modellen de
typische architectuur, de typische eigenschappen van de verschillende
celtypen en de onderliggende interacties tussen verschillende
hersenregio’s en cellen ontbreken. Deze parameters beïnvloeden op
cruciale wijze de pathologie en het effect van een bepaalde stof. In vivo
analyse en validatie is bijgevolg noodzakelijk, daarom is het werken met
levende dieren noodzakelijk.
Statistische analyse wordt uitgevoerd voor de berekening van het
vereiste aantal dieren. Goed gevalideerde modellen in de
onderzoeksgroep worden gebruikt.

De onderzoeksgroep heeft gedurende vele jaren een gedetailleerde en
internationaal erkende expertise opgebouwd in het genereren en
karakteriseren van muismodellen voor Alzheimer dementie en
gerelateerde aandoeningen. We gebruiken bijgevolg in detail
gekarakteriseerde modellen in de onderzoeksgroep, die optimaal
geschikt zijn voor het beantwoorden van de wetenschappelijke vraag.
Op basis van onze expertise worden de optimale modellen uitgekozen
om een bepaalde vraag met translationele waarde te beantwoorden. De
combinatie van de expertise en de gekarakteriseerde modellen laat een
optimale efficiëntie en een optimale limitering van het aantal muizen
toe. Omdat dit model in detail gekarakteriseerd is, kunnen we ook de
parameters analyseren alvorens een sterk neurodegeneratief proces
optreedt. In een vorig project hebben we aangetoond dat deze
parameters de noodzakelijke voorbode zijn van dit neurodegeneratief
proces. Hoewel in vele internationale studies het sterke
neurodegeneratief proces steeds als parameter gemeten wordt, met
negatieve gevolgen voor de muis, is onze analyse vooral gericht op de
studie van parameters die optreden voordat verminderde eetlust,
gewichtsverlies en motorische problemen, de voorboden van het
neurodegeneratief proces optreden. Deze benadering vermijdt
onnodige negatieve effecten voor de muizen, maar laat toch toe het
therapeutisch potentieel van de voorgestelde therapeutische
benaderingen te analyseren. Bovendien worden er humane eindpunten
gehanteerd.
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Titel van het project

Bepaling van leeftijdsafhankelijke gedragskenmerken en pathologie van
hersenen in een nieuw muis model met de ziekte van Alzheimer

Looptijd van het project

2 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Alzheimer dementie, neurodegeneratie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

Ja

Translationeel of toegepast onderzoek

Neen

Reglementaire testen en routineproductie

Neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

Neen

Behoud van soorten

Neen

Hoger onderwijs of opleiding

Neen

Forensisch onderzoek

Neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

Neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

In dit project worden dier modellen gevormd die een belangrijk ziekte
proces van Alzheimer dementie vertonen. Dit model geeft de start en
vooruitgang van symptomen in Alzheimer patiënten weer. Deze
modellen zijn zeer belangrijk om inzicht te krijgen in het mechanisme
van dit proces. Dit inzicht zal de basis vormen voor het ontwikkelen van
therapiëen gericht op de inhibitie proces in de ziekte van Alzheimer.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De resultaten van dit project moeten toelaten om een beter inzicht te
krijgen in het verlopen van ziekte en gedragsveranderingen in een
diermodel voor de ziekte van Alzheimer. Hiermee kunnen experimenten
om ziekteverschijnselen af te remmen in het diermodel beter
uitgevoerd worden. Deze experimenten kunnen bijdragen aan het
vinden van een medicijn tegen de ziekte van Alzheimer.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Maximaal 128 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Betreffende de verwachte negatieve effecten voor de dieren: in een
beperkt aantal experimenten wordt een matig ongemak verwacht. Om
dit te vermijden worden de muizen nauwgezet opgevolgd.

Toepassing van de 3Vs

817

1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.
Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

Dit project focust op het karakteriseren van een muismodel. Hierdoor is
het gebruik van muizen noodzakelijk. De identificatie van nieuwe
therapeutische doelwitten voor neurodegeneratieve doelwitten vereist
het gebruik van diermodellen. Dit is noodzakelijk omdat cel modellen de
typische architectuur, de typische eigenschappen van de verschillende
celtypen en de onderliggende interacties tussen verschillende
hersenregio’s en cellen ontbreken. Deze parameters beïnvloeden op
cruciale wijze de pathologie en het effect van een bepaalde stof.
Analyse en validatie in diermodellen is bijgevolg noodzakelijk, daarom is
het werken met levende dieren noodzakelijk.
Statistische analyse wordt uitgevoerd voor de berekening van het
vereiste aantal dieren. Goed gevalideerde modellen in de
onderzoeksgroep worden gebruikt.

De onderzoeksgroep heeft gedurende vele jaren een gedetailleerde en
internationaal erkende expertise opgebouwd in het genereren en
karakteriseren van muismodellen voor Alzheimer dementie en
gerelateerde aandoeningen. We gebruiken bijgevolg in detail
gekarakteriseerde modellen in de onderzoeksgroep, die optimaal
geschikt zijn voor het beantwoorden van de wetenschappelijke vraag.
Op basis van onze expertise worden de optimale modellen uitgekozen
om een bepaalde vraag met translationele waarde te beantwoorden. De
combinatie van de expertise en de gekarakteriseerde modellen laat een
optimale efficiëntie en een optimale limitering van het aantal muizen
toe. Omdat dit model in detail gekarakteriseerd is, kunnen we ook de
parameters analyseren alvorens een sterk neurodegeneratief proces
optreedt. In een vorig project hebben we aangetoond dat deze
parameters de noodzakelijke voorbode zijn van dit neurodegeneratief
proces. Hoewel in vele internationale studies het sterke
neurodegeneratief proces steeds als parameter gemeten wordt, met
negatieve gevolgen voor de muis, is onze analyse vooral gericht op de
studie van parameters die optreden voordat verminderde eetlust,
gewichtsverlies en motorische problemen, de voorboden van het
neurodegeneratief proces optreden. Deze benadering vermijdt
onnodige negatieve effecten voor de muizen, maar laat toch toe het
therapeutisch potentieel van de voorgestelde therapeutische
benaderingen te analyseren. Bovendien worden er humane eindpunten
gehanteerd.
Om de negatieve effecten tot een minimum te beperken worden de
muizen geëuthanaseerd wanneer deze waargenomen worden.
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Titel van het project

Invloed van luchtverontreinigende deeltjes op de hersenontwikkeling

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Luchtvervuiling, hersenontwikkeling, roetdeeltjes

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

Ja

Translationeel of toegepast onderzoek

Neen

Reglementaire testen en routineproductie

Neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

Neen

Behoud van soorten

Neen

Hoger onderwijs of opleiding

Neen

Forensisch onderzoek

Neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

Neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het is reeds duidelijk dat luchtverontreinigende deeltjes, zoals
roetdeeltjes, zeer schadelijk zijn voor de gezondheid van de mens. Zo
worden deze deeltjes vaak in verband gebracht met hart- en
longaandoeningen en mede vroegtijdige sterfgevallen. Doch blijft ieder
van ons hier dagdagelijks aan blootgesteld. Bijkomend duidt steeds
meer onderzoek op een link tussen langdurige blootstelling aan
luchtvervuiling en achteruitgang van het verstandelijk vermogen. Om
hier meer inzicht in te verkrijgen werd deze studie opgezet om te
begrijpen hoe de deeltjes de hersenen binnendringen en welke effecten
ze hier teweegbrengen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Met deze studie willen we de route van ingeademde roetdeeltjes van de
longen naar de hersenen aantonen en de mogelijke invloed op het
verstandelijk vermogen. De verkregen resultaten kunnen bijdragen tot
(i) een toenemende kennis omtrent de relatie tussen ingeademde
roetdeeltjes en effecten op de gezondheid en (ii) de bepaling van een
blootstellingslimiet voor roetdeeltjes, dewelke vandaag de dag nog niet
bestaat.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

80 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

Ondanks het feit dat de dieren blootgesteld zullen worden aan
verontreinigde lucht, worden hier amper negatieve effecten verwacht
aangezien de gebruikte concentratie gelijkaardig is aan deze waar
personen dagdagelijks aan blootgesteld worden. Doch kunnen alle
dieren mimimaal licht ongerief ondervinden door het plaatsen van de
bloedvatcannule. Na afloop van het experiment zullen de dieren
opgeofferd worden om verdere analyses uit te voeren.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

De opbouw en werking van het complexe zenuwstelsel van de mens is
niet na te bootsen door het gebruik van een dierloze methode. Mede
wordt het gebruik van een levend organisme, dat liefst zo kort mogelijk
bij de mens staat noodzakelijk geacht.

Het aantal dieren werd geschat op basis van geraadpleegde literatuur.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)

De keuze voor de gebruikte diersoort, muizen, is gebaseerd op wat men
momenteel gebruikt in de literatuur voor soortgelijke experimenten.

Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

In deze studie worden gezonde dieren gebruikt dewelke aan
dagdagelijkse hoeveelheden luchtverontreiniging worden blootgesteld.
Mede wordt het welzijn van de dieren amper geschaad aangezien ze
minimale last (mogelijks ten gevolge van narcose voor bloedvatcannule
of stress bij blootstelling) ondervinden van de behandeling. De dieren
zullen samen gehuisvest worden en worden van kooiverrijking voorzien.
Wanneer de dieren ernstige symptomen ontwikkelen of andere humane
eindpunten worden bereikt, zullen ze voor het einde van de proef
worden geëuthanaseerd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Moleculaire mechanismen van cellulaire dood en overleving bij
ontsteking, degeneratie en infectie

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Necrose, bloedvaten, slagaderverkalking

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

ja

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Dit project beschrijft studies naar de rol van necrose (een vorm van
celdood waarbij de cel openbarst) bij de progressie van
slagaderverkalking in muizen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De vooropgestelde experimenten kunnen meer duidelijkheid scheppen
of farmacologische inhibitie van necrose een voordeel biedt bij de
behandeling van patienten met vaatlijden.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

326 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Er wordt ernstige hinder verwacht ten gevolge van complicaties die zich
spontaan voordoen tijdens de ontwikkeling van slagaderverkalking
(analoog met de mens). Voorbeelden van mogelijke complicaties zijn
een hartinfarct en plotse dood. Alle muizen worden op het einde van
het experiment geëuthanaseerd.

Toepassing van de 3Vs

821

1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Slagaderverkalking is een complex pathofysiologisch proces dat enkel in
proefdieren (zoals muizen) op een correcte manier kan nagebootst
worden.

We baseren ons op een eigen statistische analyse om met een minimaal
aantal dieren toch significante resultaten te bekomen.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Enkel bij muizen zijn de genetische modificaties beschikbaar die we
nodig hebben voor de geplande experimenten. De letsels die muizen in
hun bloedvaten ontwikkelen gelijken sterk op deze van de mens. Bij
tekenen van ernstige pijn of abnormaal gewichtsverlies (>20%) worden
de dieren geeuthanaseerd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Identificatie van signaalpathways als therapeutisch target bij de
bestrijding van vasculaire stijfheid, een levensbedrijgende vasculaire
pathologie met hoge impact op verscheidene organen.

Looptijd van het project

Startdatum: 01/01/2018; Einddatum: 31/12/2021

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

arteriële stijfheid, vasculaire calcificatie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

ja

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

De elasticiteit van de arteriële vaatwand is een fysiologische, elegante
oplossing van de natuur om de puls van de hartslag te verminderen naar
de perifere weefsels toe. Het verlies van elasticiteit met de leeftijd ten
gevolge van pathofysiologische processen in de vaatwand resulteert
in arteriële stijfheid. Het wordt steeds duidelijker dat arteriële stijfheid
aan de grondslag ligt van verschillende belangrijke pathologieën van
hart, nieren en hersenen. Nochtans is het tot op heden niet duidelijk
welke moleculaire mechanismen leiden tot arteriële stijfheid en of
gelijkaardige processen aanwezig zijn bij de verschillende eind-orgaan
pathologieën. Dit zal in dit project worden onderzocht.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit project heeft als doel de onderliggende moleculaire processen in
kaart te brengen die verantwoordelijk zijn voor arteriële stijfheid om
deze te voorkomen en/of te behandelen met doelgerichte
geneesmiddelen en zo het risico en de ernst van leeftijdsgerelateerde
eind-orgaanfalen te verminderen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

muizen (480)

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

De negatieve effecten zijn beperkt. De muismodellen vertonen geen
zichtbaar afwijkend fenotype. De enkele niet- invasieve techniek is de
echoscan, verder worden de muizen pas gebruikt na euthanasie op een
humane wijze.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het cardiovasculair systeem is uiterst complex en biomechanische
veranderingen beïnvloeden het volledige cardiovasculaire stelsel,
inclusief targetorganen zoals het hart, de nieren en de hersenen.
Daarom is het cruciaal organismen te gebruiken met een voldoende
ontwikkeld cardiovasculair stelsel, zoals de muis.

De huidige aanvraag omvat een reeks van experimenten die tot nu toe
nog nergens werden uitgevoerd. Per experiment en per
behandelingsgroep werd het aantal dieren zo laag mogelijk gehouden,
maar er zijn er toch voldoende muizen om relevante informatie te
verschaffen. Bovendien werd er een statistische power analyse
uitgevoerd om te bepalen hoeveel dieren strikt noodzakelijk zijn om een
bepaald effect te kunnen evalueren.
In dit onderzoek vormen muizen het meest geschikte proefdiermodel.
De muis heeft een voldoende ontwikkeld cardiovasculair stelsel en de
resultaten kunnen geëxtrapoleerd worden naar de mens. Hogere
diersoorten zullen niet gebruikt worden omdat de beschikbare
technieken voldoende gevoelig en geoptimaliseerd zijn voor studies bij
muizen. Het welzijn van de dieren wordt regelmatig nagegaan en de
kooien worden voorzien van kooiverrijking.
Om het ongemakt voor de proefdieren te beperken, worden de
handelingen alleen uitgevoerd door gekwalificeerd personeel. Verder
worden de dieren dagelijks opgevolgd en indien een dier tekenen van
groot ongemak of lijden vertoont, zal het vroegtijdig worden
geëuthanaseerd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Therapeutische targets voor de preventie en behandeling van ventilatorgeassocieerde pneumonie

Looptijd van het project

jan/2018 - dec/2021

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

VAP, behandeling, humanisatie, infectie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Elk jaar sterven meer dan 3 miljoen mensen aan longontsteking. In dit
project onderzoeken we longontstekingen veroorzaakt door
mechanische ventilatie (MV), ook ventilator-geassocieerde pneumonie
(VAP) genoemd. Om dit te verwezenlijken, willen we een nieuw
gehumaniseerd muismodel ontwikkelen van MV en infectie door P.
aeruginosa/S. aureus. We hebben data die aangeven dat MV, alsook
lage dosissen van polymicrobiële bacteriën, de expressie verhogen van
Th2-gerelateerde cytokines. Deze zijn gekend om te leiden tot een hoger
risico op bacteriële infectie en dus een verhoogd risico op ontwikkeling
van VAP. Het gebruik van dit muismodel zou beter de “humane”
gastheer cytokinerespons nabootsen en zou dus meer betrouwbare
data en mechanismes voortbrengen die een beter translationele waarde
betekenen in het onderzoek naar VAP.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Veel klinische studies gebaseerd op preklinische data van
knaagdiermodellen falen, hoogstwaarschijnlijk door fysiologische
verschillen tussen mens en knaagdier. Het gebruik van gehumaniseerde
muismodellen zal voor een vermindering van type 1 en type 2 fouten
zorgen, met als gevolg een vermindering in het aantal dieren dat nodig
is in preklinische tests en ook minder potentiële geneesmiddelen die
onterecht uit onderzoek worden gehaald. Als onze preklinische data
bevestigen dat de aanwezigheid van polymicrobiële bacteriën in de
longen vóór een patiënt mechanisch geventileerd wordt, inderdaad een
effect heeft op de mortaliteit en/of ernst van VAP, zouden deze
resultaten een grote impact hebben op het verbeteren van de strategie
om VAP te diagnosticeren, alsook op de preventie of behandeling van de
infectie.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Muizen (Mus musculus), ongeveer 238

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld

Matig ongemak wordt verwzacht bij de humanisatie procedure.
Gematigd tot ernstig ongemak wordt verwacht voor de proefdieren die
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worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

met P. aeruginosa/S. aureus geïnfecteerd worden. Uiteindelijk zullen de
proefdieren op voorafgestelde klinische eindpunten geëuthanaseerd
worden.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

De delicate wisselwerking tussen de bacterie en de gastheer is dermate
complex dat het onmogelijk zou zijn om deze te creëren zonder
proefdieren.
Een tweede noodzaak komt er doordat er geen in vitro model bestaat
dat in staat is om het complexe immuunsysteem van zoogdieren na te
bootsen.
Doordat ons labo ervaring heeft in het ontwikkelen en analiseren van
infectiemodellen, hebben wij reeds geoptimaliseerde protocollen die
ons zullen helpen om de variatie te reduceren zodat uiteindelijk het
aantal proefdieren dat nodig zal zijn om de te verwachten effecten te
observeren, zal dalen.

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)

De ervaring die ons labo heeft in het ontwikkelen van infectiemodellen
met deze proefdieren.

Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De delicate wisselwerking tussen bacterie en het immuunsysteem
alsook het effect van het metabolisme kan enkel onderzocht worden in
zoogdieren.
De proefdieren worden in groep gehuisvest. Tijdens de manipulaties
worden ze onder verdoving gebracht. De opvolging zal meermaals per
dag gebeuren.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Het gebruik van HX4-PET voor de evaluatie van metformine als een
radiosensitizer in een muismodel voor darmkanker

Looptijd van het project

maart 2018 - september 2019

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

kanker, PET, metformine, hypoxie, radiotherapie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Tumoren in de dikke darm zijn vaak resistent tegen radiotherapie. Dit
komt door de zeer lage zuurstofconcentraties die vaak vastgesteld
worden in tumoren, want zonder zuurstof kan radiotherapie niet
optimaal werken. Daarom willen we in dit onderzoek kijken of we met
de radioactieve speurstof 'HX4', die dit tekort aan zuurstof in beeld kan
brengen, deze resistentie kunnen voorspellen. Daarenboven willen we
aantonen dat met behulp van metformine, een onschadelijk medicijn
tegen suikerziekte waarvan is aangetoond dat het resistente
kankercellen gevoelig kan maken voor de schadelijke effecten van
radiotherapie wanneer er weinig zuurstof is, deze resistentie kan
worden teniet gedaan..

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

We willen patiënten selecteren die baat hebben bij een therapie gericht
tegen zuurstoftekort, bv. het beloftevolle medicijn metformine. Het
scannen van patiënten in een PET-scaner na het toedienen van een
speurstof zoals HX4 is hiervoor erg geschikt, omdat er geen operatie,
bloedname of biopsie vereist is. Ook kan het proefdier, maar ook een
patiënt, gedurende lange tijd worden opgevolgd. Ons onderzoek is
bovendien erg vertaalbaar naar de klinische omgeving; onze speurstof
HX4 kan dus een belangrijke rol gaan spelen in het trachten te verhogen
van de levenskwaliteit van kankerpatiënten.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

CD1 naakte muis (±72)

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?

We verwachten een matig ongemak (P2) voor de dieren. De tumoren
zullen onderhuids worden ingeplant, want de normale fysiologie van het
dier slechts minimaal hindert. De toegediende therapieën veroorzaken
normaal gezien geen bijwerkingen. Tijdens de radiotherapie en de scans
zullen de dieren worden verdoofd. Op het einde van de experimenten,
of wanneer humane eindpunten worden bereikt, worden de dieren
opgeofferd en zullen we de tumoren bekijken onder de microscoop
(=histologie).
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Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Om een tumor als geheel te kunnen bestuderen, moeten de
kankercellen de kans krijgen tumoren te vormen in hun natuurlijke
omgeving (=in vivo). Dit kunnen we onmogelijk simuleren door de cellen
in plastic flessen of glazen schaaltjes te laten groeien (=in vitro). Door de
cellen in te planten in muizen, zullen ze bovendien bepaalde
(genetische) eigenschappen behouden die ze zouden verliezen
gedurende in vitro onderzoek. Muismodellen zijn bovendien erg
vertaalbaar naar de klinische omgeving.

Alle dieren zullen meerdere experimenten (scans) ondergaan en
uiteindelijk ook histologie, dus het aantal dieren wordt zo gereduceerd.
Bovendien functioneren ze op die manier als hun eigen controle,
doordat ze opgevolgd worden in de tijd, wat ook een reductie geeft van
het aantal dieren.

We werken met naakte muizen die een defect immuunsysteem hebben.
Dit is noodzakelijk omdat we menselijke kankercellen zullen inplanten
bij de dieren, die door een intact immuunsysteem zouden worden
verstoten. Ons labo heeft veel ervaring met de gebruikte diermodellen
en de geschiktheid ervan wordt bovendien bevestigd door verscheidene
publicaties in internationale tijdschriften. Kooiverrijking wordt voorzien.
Dieren worden verdoofd tijdens beeldvorming en radiotherapie.
Humane eindpunten worden in acht worden genomen, dus de dieren
zullen niet sterven ten gevolge van te veel ongemak.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

De ontwikkeling van zorg bij obese patiënten vóór de conceptie ter
bevordering van de vrouwelijke vruchtbaarheid en van de gezondheid
van de nakomeling: wetenschappelijk onderbouwd advies als cruciaal
uitgangspunt.

Looptijd van het project

4 jaar; 1/1/2018-31/12/2022

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

obesitas, vruchtbaarheid, preconceptiezorg

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het doel van preconceptiezorg is het verbeteren van de gezondheid van
de vrouw vóór de bevruchting om, zowel op korte als lange termijn, de
zwangerschapskans van de moeder en de gezondheid van het kind te
verbeteren. Samen met de tegenstrijdige resultaten van verschillende
klinische studies is er ook een tekort aan wetenschappelijk
onderbouwde richtlijnen voor preconceptiezorg van vrouwen met
overgewicht of obesitas die klinische steun zoeken om zwanger te
worden. Dit onderzoeksproject focust op het gebruik van dierlijke
onderzoeksmodellen die zullen leiden tot het nodige en relevante
wetenschappelijke bewijs voor duidelijk preconceptieadvies aan obese
vrouwen die zwanger willen geraken.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De vruchtbaarheid van obese vrouwen is verminderd, wat leidt tot
toegenomen medische kosten voor vruchtbaarheidsbehandelingen.
Deze obese staat beïnvloedt ook de gezondheid van de nakomelingen.
Daarom is het belangrijk om vruchtbaarheidsbehandelingen te
vermijden in een obese vrouw en dit door preconceptiezorg voor obese
vrouwen die zwanger willen geraken. Dit zal leiden tot afgenomen
medische kosten voor zowel gezondheid- als
vruchtbaarheidsbehandelingen in moeder en kind. Ten slotte zal de data
die we verzamelen in dit project de basis zijn voor bewustwording- en
onderwijsprogramma's die richten op verbeterde maternale gezondheid
op het moment van bevruchting.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

(Swiss) muis, aantal dieren: 1386

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de

De meerderheid van de experimenten veroorzaken minimaal tot geen
ongemak voor de dieren (controle of vetrijk dieet, vrijwillige fysieke
activiteit, supplementatie van het dieet met omega-3 vetzuren, kweken,
spenen, cross-fosteren, wegen). Enkel de metingen van de glucose
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dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

tolerantie zullen een P2 niveau van ongemak veroorzaken. Dit zal ook
het geval zijn in de groep die maar toegang krijgt tot een beperkte
hoeveelheid voeding. In deze groep zal het gewicht(sverlies) echter zeer
nauwkeurig opgevolgd worden en, indien nodig, zal er ingegrepen
worden. Omdat stress ook een effect heeft op vruchtbaarheid,
vermijden we dit tegen elke prijs.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Wanneer onderzoek wordt uitgevoerd dat focust op de voortplanting,
de effecten hierop van eten, preconceptiezorg en de stress hierop, is het
belangrijk om dit te onderzoeken in levende organismen.

Het vaak gebruikte C57BL/6J muizenras verzorgt haar pups vaak slecht,
wat leidt tot een hoger verlies van deze pups. Resultaten van
voorbereidende studies bevestigen deze hypothese, waardoor we
veranderd zijn naar het Swiss outbred ras dat zeer vruchtbaar is en haar
pups zeer goed verzorgt. Hierdoor zal het verlies van pups drastisch
afnemen, waardoor het aantal muizen dat we zullen gebruiken ook sterk
zal afnemen (3 V's, vermindering). De (kweek)mannetjes zullen steeds
opnieuw gebruikt worden tot ze een leeftijd bereiken dat ze
onvruchtbaar zijn.
Omwille van de hoge turnover in het kweken van muizen, is dit
diermodel uitermate geschikt voor dit onderzoek. Lagere organismen
kunnen niet gebruikt worden omdat ze een verschillende embryogenese
vertonen. Wanneer symptomen van pijn of ongemak vertoond worden,
zullen de dieren geëuthanaseerd worden (in samenspraak met de
dierverzorgers, indien nodig).

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

De ontwikkeling en karakterisatie van een in vivo muismodel gebaseerd
op het toedienen van avirulente Mtb H37Ra-houdende alginaat beads.

Looptijd van het project

March 2018 - Januari 2020

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Mtb H37Ra, tuberculosis, alginaat beads

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Ontwikkeling en karakterisatie van een tuberculose longinfectiemodel
met bacterie-houdende alginaat beads dat veilig te gebruiken is in een
normale labo-omgeving. Verder zal het ontwikkelde proefdiermodel
belangrijk zijn voor toekomstig onderzoek naar nieuwe anti-tuberculose
moleculen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Momenteel worden potentiele nieuwe anti-TB geneesmiddelen
geëvalueerd in een model waarbij muizen geïnfecteerd worden met een
virulente labostam. Om dit model correct en veilig uit te voeren is een
gespecialiseerde omgeving noodzakelijk. Omwille van de hoge kosten en
organisatorische moeilijkheden gekoppeld aan dit model, is het
interessant een proefdiermodel te ontwikkelen waarbij geïnfecteerd
wordt met avirulente labostam zodat slechts een gewone laboomgeving noodzakelijk is. Dit model kan dan op lange termijn gebruikt
worden in de evaluatie van nieuwe anti-TB moleculen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Enkel BALB/c muizen zullen gebruikt worden.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Na infectie zullen de muizen dagelijks geëvalueerd worden door
functionele gedragsobservatie, opvolging van lichaamsgewicht en
symptomen van pneumonie, zoals tachypnee en dyspnee. Dieren met
progressieve klinische symptomen zullen uit ethische overwegingen
geëuthanaseerd worden.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het gebruik van proefdieren wordt sterk gereduceerd door nieuwe,
potentiële anti-tuberculose moleculen eerst in vitro te evalueren in
verschillende modellen. Om echter een volledig beeld te krijgen van de
complexe in vivo situatie zijn klinisch relevante proefdiermodellen
noodzakelijk.

Door de uitgebreide proefdierexpertise zal een minimum aantal dieren
vereist zijn voor het tot stand brengen van het voorgestelde model. Het
opgegeven aantal dieren is uiteraard een maximum aantal.

Alle besproken dieren zullen steeds sociaal gehuisvest worden
(maximum 8 muizen per kooi). Verder zullen alle kooien voorzien
worden van nestmateriaal (nestlets en papiersnippers) en kooiverrijking
onder de vorm van kartonnen rolletjes en autoclaveerbare huisjes.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Bioactivatie van humane proteratogenen in het zebravis embryo model,
een potentiële alternatieve test voor ontwikkelingstoxiciteit

Looptijd van het project

Vier jaar (januari 2018/januari 2022)

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

zebravis, embryo, teratogeen, metabolisme

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

Nee

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

Nee

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

Nee

Behoud van soorten

Nee

Hoger onderwijs of opleiding

Nee

Forensisch onderzoek

Nee

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

Nee

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het gebruik van alternatieve modellen voor onderzoek naar
ontwikkelingstoxiciteit is erg belangrijk en volledige, niet-zoogdier,
organismen worden verkozen omdat deze de complexiteit van de
embryonale ontwikkeling beter weergeven. De zebravis is een
voorkeursmodel omwille van zijn grootte, ontwikkelingscapaciteit en
snelle ontwikkeling. De kennis betreffende de biotransformatieenzymes tijdens de ontwikkeling is echter beperkt. Dit is nochtans van
cruciaal belang omdat bepaalde geneesmiddelen pas na bioactivatie
leiden tot embryonale afwijkingen. Het doel is daarom om na te gaan of
zebravis embryo's deze geneesmiddelen kunnen detecteren, wat
essentieel is voor de validatie van het model.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De karakterisatie van de biotransformatie van dit model is niet enkel van
academische waarde, maar ook voor de toepassing in de industrie. De
ontwikkelde in vitro technologie in dit project kan bijdragen aan
screening van chemicaliën en geneesmiddelen tijdens hun ontwikkeling.
Bovendien is het zo dat in vitro experimenten een lagere kost en hogere
‘throughput’ meebrengen, zonder het gebruik van proefdieren. Het
zebravis embryo wordt namelijk niet als proefdier beschouwd tot een
leeftijd van 120 uur na de bevruchting. Daarom kan dit project bijdragen
in een vermindering van het aantal proefdieren dat gebruikt wordt in
ontwikkelingstoxiciteitsstudies.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Zebravissen (Danio rerio) zullen voor dit project gebruikt worden.
Omwille van de 3 delen van dit project zullen er 980 vissen nodig zijn.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het

Zowel terminale (extractie lever) als niet-terminale (collectie eitjes,
'knock-out' lijn) experimenten zullen met de zebravissen uitgevoerd
worden binnen dit project. De verwachte graad van discomfort
aangaande de niet-terminale experimenten is zeer beperkt. Betreffende
de terminale experimenten worden zebravissen opgeofferd door middel
van snelle onthoofding, gevolgd door destructie van de hersenen. Deze
methode wordt vaak toegepast voor het euthanaseren van vissen en
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uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

beperkt de ernst van ongemak voor de vissen. (Richtlijn 2010/63 / EU
van het Europese Parlement en de Raad van 22 september 2010
betreffende de bescherming van dieren voor wetenschappelijke
doeleinden)

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Voor embryo-foetale ontwikkelingstoxiciteitsstudies worden
knaagdieren (vaak ratten) en niet-knaagdieren (vaak konijnen) gebruikt.
Omwille van ethische en wetenschappelijke redenen, kunnen embryofoetale ontwikkelingstoxiciteitsstudies niet uitgevoerd worden in de
mens tijdens de klinische fasen van geneesmiddelenontwikkeling. Om
aldus de hoeveelheid benodigde proefdieren te verminderen, kunnen
enkel in vitro alternatieve modellen ontwikkeld worden. Om
zebravisembryo’s te bekomen, is het noodzakelijk om mannelijke en
vrouwelijke exemplaren te gebruiken voor het bekomen van bevruchte
eitjes.

Om het aantal vissen dat nodig is voor de experimenten te reduceren,
worden voor de optimalisatie van de technieken vissen van het
Zebrafishlab gebruikt die einde kweek zijn. Voor het collecteren van
eitjes worden dezelfde vissen meerdere malen gebruikt. Bovendien
werd de exacte hoeveelheid benodigde zebravis levermicrosomen
berekend om ervoor te zorgen dat een minimale hoeveelheid
zebravissen gebruikt moeten worden.

Zebravissen zijn lagere vertebraten en worden als alternatief model
gebruikt voor knaagdieren in screening op ontwikkelingstoxiciteit.
Aangezien de vissen enkel worden gebruikt voor embryocollectie zullen
de dieren slechts minimaal ongemak ondervinden. Daarenboven zullen
de vissen slechts 1 x per week gebruikt worden voor de eileg zodat ze
zeker niet overbelast worden. Tijdens de ontwikkeling van de embryo's
zullen deze dagelijks worden geobserveerd en bij problemen worden
geëuthanaseerd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Vruchtbaarheid als basis voor een duurzame melkvee industrie: een
doel gerichte studie naar antioxidant voeding voor optimale
vruchtbaarheid

Looptijd van het project

11 maanden

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

vruchtbaarheid, eicel, antioxidant, vetzuren, koe

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

We veronderstellen dat antioxidanten via de voeding de eicelkwaliteit in
metabool gestresseerde koeien kunnen kort na de kalving kunnen
verbeteren via een toename in antioxidant concentraties in de
omgeving van de eicel en dankzij een verbeterde kwaliteit van de
follikelcellen rond de eicel. Daarom hebben we als doel het effect van
een antioxidant supplement (Vitamine E, A, b-caroteen, Selenium) te
onderzoeken op: 1) de concentraties vitamine E, A, b-caroteen,
Selenium en parameters gerelateerd aan oxidatieve stress in het vocht
aanwezig rond de eicel, 2) genexpressie profielen van de eicellen en
ondersteunen follikelcellen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De resultaten van dit experiment zullen duidelijke informatie bieden
over de mogelijkheid of antioxidanten de metabole stress aanwezig kort
na de kalving in het eicel milieu kunnen verminderen, en of
antioxidanten de eicel kwaliteit kunnen verbeteren. Deze resultaten zijn
een eerste stap in het oplossen van het vruchtbaarheidsprobleem in
hoog productieve, metabool gestresseerde melkkoeien en zal bijdragen
tot een duurzamere en winstgevendere melkvee industrie.
Daarenboven kunnen deze resultaten vertaald worden naar het humane
vruchtbaarheidsprobleem geassocieerd met maternale metabole
stoornissen zoals obesitas en diabetes

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

50 melkkoeien

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het

De dieren zullen enkel korte momenten van beperkt ongemak ervaren
(transvaginale eicel en follikelcel collectie en bloed collectie) die tot een
minimum herleid worden door het toedienen van pijnbestrijdende
middelen. Na afloop van de proef zal de boer beslissen wat er met de
dieren gebeurt (bevruchten/doorverkopen/slacht).
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uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

We willen fysiologische effecten en vruchtbaarheidspramaters in het
rund nagaan, waarvoor we geen betrouwbare alternatieve methode
kunnen gebruiken dan het rund zelf. Dankzij de voorliggende
experimentele set-up in een commercieel bedrijf kunnen we met een
minimale ingreep een maximale output genereren aan data.

Alle gezonde multipare melkkkoeien die kalven tussen maart 2018 en
januari 2019 worden geincludeerd in de studie (+-50). Naar analogie met
eerder uitgevoerde studies met een gelijkaardige experimentele opzet
weten we dat dit aantal dieren vereist is om voldoende hoogwaardig
biologisch materiaal te verzamelen voor analyse. Door samen te werken
met een commercieel melkveebedrijf waar routinematig onderzoek
wordt uitgevoerd kunnen we met minimale middellen en interventies
een maximale output genereren.

We willen fysiologische effecten in het rund nagaan, waarvoor het rund
zelf het ideale diermodel is. Het is noodzakelijk een diersoort te
gebruiken waarbij eicel aspiratie (en dus rectale manipulatie van de
eierstokken) mogelijk is. Daarenboven wordt de koe als model voor
vruchtbaarheidsonderzoek reeds jaren gebruikt en heeft al meerdere
malen zijn effectiviteit bewezen. Het toedienen van pijnbestrijdende
middelen zal het ongemak bij deze dieren tot een minimum herleiden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Profylactische vaccinatiestudie met plasma behandelde
pancreastumorcellen: onderzoek naar plasma geïnduceerde
immunogene tumorceldood

Looptijd van het project

2018 - 2020

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Pancreaskanker, plasmatherapie, immunogene celdood

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Dit project onderzoekt de immunogene capaciteit van
plasmabehandeling op pancreaskanker (PDAC), een ziekte waarvoor
momenteel geen effectieve behandeling bestaat. Het induceren van een
adaptieve immuunrespons na plasmabehandeling wordt geëvalueerd
aan de hand van een vaccinatie experiment, de gouden standaard om
immunogene celdood te bewijzen. Dit experiment zou de
immunogeniciteit van plasmatherapie kunnen aantonen, waardoor
plasma gebruikt kan worden als immuuntherapie.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit in vivo project is noodzakelijk om plasmatherapie een stap dichter te
brengen bij de kliniek. In vitro onderzoek alleen kan namelijk niet de
immunogeniciteit van plasmatherapie met zekerheid aantonen
aangezien een compentent immuunsysteem voor vereist is.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

C57BL/6: 40 vrouwelijke muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Alle muizen zullen na vaccinatie blootgesteld worden aan levende
pancreaskankercellen. Muizen in de twee negatieve controle groepen
(vaccinatie met PBS en niet-ICD-inducer), zullen met zekerheid een
tumor ontwikkelen. Muizen in de positieve en behandelde controle
groep hebben minder kans (doch reëel) om een tumor te ontwikkelen.
Alle muizen zullen geëuthanaseerd worden voor het strikt hanteren van
humane eindpunten wanneer de tumor groter dan of gelijk is aan
150mm2 of wanneer ze na 60 dagen nog in leven zijn.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

De complexiteit van de interactie tussen tumorcellen (al dan niet
behandeld) en de verschillende componenten van het immuunsysteem
vereist een in vivo opstelling om het effect van een vaccinatie te kunnen
bestuderen.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

We hebben ons gebaseerd op de Mead's resource equation om het
aantal dieren te bepalen dat nodig is voor onze pilootstudie.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

E= N-B-T
met N= totale aantal dieren in de studie -1
B= 'blokkerende factoren zoals bv omgevingsfactoren toegestaan in
het experiment die de outcome kunnen beïnvloeden -1
T= aantal behandelingsgroepen -1
E= vrijheidsgraden van de 'error component', waarde moet tussen 10
en 20 liggen

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Experimenten worden uitgevoerd op muizen, vanwege de gelijkenissen
tussen muis- en humaan immuunsysteem. In elke kooi zal
'kooiverrijking' worden aangebracht (huisjes en nestmateriaal) zodat de
dieren een zo hoog mogelijk welbehagen ondervinden in hun omgeving.
Voor de subcutane vaccinatie en andere injecties wordt geen sedatie
gebruikt omdat dit een minimaal invasieve ingreep is.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Toedienen van anti-oxidanten, melkcomponenten en/of
oligosacchariden aan biggen om de veerkracht te verhogen

Looptijd van het project

maar 2018 - maart 2022

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

big - uitval in de kraamstal - opfok - drenching

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

in dit project wensen we na te gaan of natuurlijke bioactieve
componenten die we kunnen toedienen aan biggen met een laag
geboortegewicht, de veerkracht van deze biggen kunnen verhogen. Een
verbeterde veerkracht zal zich uiten in een verlaagd sterftecijfer in de
kraamstal, een betere groei, en een verminderd gebruik van antibiotica.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

met dit project beogen we het sterftecijfer te verminderen en de
zoötechnische prestaties van biggen met een laag geboortegewicht te
verbeteren Hiermee komen we rechtstreeks tegemoet aan een
welzijnsprobleem binnen de varkenssector (nl de hoge uitval in de
kraamstal en op de biggenbatterij). Indirect draagt dit ook bij tot het
bevorderen van de volksgezondheid omdat door meer veerkrachtige
biggen de nood aan antbiotica in de kraamstal vermindert.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

240 biggen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Mild, de dieren blijven aanwezig en aangehouden door het bedrijf

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Deze studie wenst op een wetenschappelijke wijze na te gaan of het
toedienen van natuurlijke voedingscomponenten aan zwakke biggen, de
veerkracht en de groei van deze biggen kan bevorderen. Het dier is hier
het onderwerp van de studie en kan bijgevolg niet vervangen worden.
De verschillende voedingscomponenten die zullen worden getest,
werden eerst in in vitro experimenten en vaak reeds in andere
diersoorten (knaagdieren) bestudeerd.

Uitgaande van reeds uitgevoerde experimenten, werd er een via een
statistische methode (poweranalyse) een berekening gemaakt naar het
nodige aantal dieren om een significante afname in het sterftecijfer in
de kraamstal en een verbeterde groei te kunnen detecteren bij de
zwakke biggen die een supplement kregen toegediend.

Het varken/de big is hier het onderwerp van de studie en kan bijgevolg
niet door een andere diersoort worden vervangen. Ten dele werd de
effectiviteit van de voedingscomponenten die hier worden uitgetest,
reeds nagegaan in andere diersoorten. Tijdens het experiment wordt er
nagegaan ahv een scoresysteem wat het effect op het welzijn van de
biggen.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Opvolgen van autofagie en mitofagie in atherosclerotische plaques

Looptijd van het project

01/02/2018 - 31/12/2019

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

autofagie, mitofagie, atherosclerose

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Hoewel de rol van autofagie en mitofagie in atherosclerose nog niet
helemaal gekend is, heeft recent onderzoek aangetoond dat er een
autofagie deficiëntie optreedt in vergevorderde atherosclerotische
plaques. Om deze rol verder te bepalen is het belangrijk om de graad
van autofagie en mitofagie tijdens plaque ontwikkeling op te volgen en
dit te koppelen aan de ernst van deze ziekte (stabiliteit van de plaques,
afwijkende bloeddruk en hartfunctie). Dit zal leiden tot meer kennis
over het ontstaan van atherosclerose, wat van belang is voor het
ontwikkelen van nieuwe therapieën.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Atherosclerose is één van de belangrijkste doodsoorzaken in de
westerse wereld. Er zijn reeds verschillende aanwijzigingen in de
literatuur dat farmacologische inductie van autofagie gunstige effecten
heeft op de plaquestabiliteit. In dit project zal getracht worden om de
rol van autofagie en mitofagie in de plaqueontwikkeling nog verder te
verduidelijken. Het doel is uiteindelijk om via farmacologische inductie
van autofagie en mitofagie bij te dragen aan de preventie van
cardiovasculaire aandoeningen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Er zullen 100 muizen gebruikt worden in dit project.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

We verwachten binnen dit protocol acute sterfte door ruptuur van
atherosclerotische plaques. Waarschijnlijk treden op het moment van
plaqueruptuur en net ervoor kortstondig ook ernstige ongemakken (P3)
op. Dit zal zeer goed opgevolgd worden en indien nodig zullen de dieren
geëuthanaseerd worden.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Atherosclerose is een complex pathofysiologisch proces dat enkel in
proefdieren (zoals muizen) op een correcte manier kan nagebootst
worden.

We baseren ons op een eigen statistische analyse om met een minimaal
aantal dieren toch significante resultaten te bekomen.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Enkel bij muizen is de genetische modificatie beschikbaar die we nodig
hebben voor het geplande experiment. Atherosclerose is een complex
pathofysiologisch proces en bij deze genetisch gemodificeerde muizen
verloopt de ontwikkeling gelijkaardig als bij de mens. Bij detectie van
'abnormaal' gedrag (>20% verlies lichaamsgewicht, gebrek aan
huidverzorging en beweging) worden de muizen geëuthanaseerd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Effect van N-acetylcysteine op evenwichtsverlies, gehoorverlies en
hippocampale neurogenese in CochG88E/G88E muizen, CochG88E/+
muizen en wild-type muizen.

Looptijd van het project

Van 1 april 2018 tot 31 december 2022

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)
Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek
Reglementaire testen en routineproductie
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
Hoger onderwijs of opleiding
Forensisch onderzoek
Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Gehoorverlies is het meest voorkomende sensorische falen in
menselijke bevolkingen, die de kwaliteit van leven van 360 miljoen
mensen wereldwijd beïnvloedt. Evenwichtsuitval heeft een nadelig en
onomkeerbaar effect op de kwaliteit van leven en
arbeidsongeschiktheid. Het doel van dit project is om te evalueren of
orale toediening van N-acetylcysteine het ontstaan van gehoorverlies en
evenwichtsverlies kan verhinderen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit project is noodzakelijk voor verder onderzoek naar de effecten van
zowel gehoorverlies als evenwichtsuitval op hogere functies. Dit
onderzoek kan meer licht brengen op de specifieke effecten op de
hippocampus en is van groot belang voor rehabilitatie van gehoor met
gehoorapparaten en cochleair implantatie en vestibulaire rehabilitatie
met (toekomstige) vestibulaire implantatie.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Transgene CochG88E/G88E en CochG88E/+ knock-in CBACa.129S1(Cg)Cochtm1.1Stw/Mmjax muizen en wild-type CBA.CaJ muizen , in tolaal
136 dieren.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Door een progressieve uitval van evenwichtsfunctie en gehoorverlies
kunnen de dieren op latere leeftijd een ongemak ervaren. De
waarschijnlijke graad van ernst is matig. Op het einde van de proef
worden de dieren op een humane manier geëuthanaseerd.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

Studies in transgene knaagdieren zijn cruciaal om de mechanismen van
progressief otovestibulair falen te kunnen begrijpen.

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

In een eerdere studie die het effect van N-acetylcysteine kon aantonen
op gehoorverlies in een ander transgeen model was de
steekproefgrootte circa 10 per groep, afhankelijk van de
leeftijdscategorie. Onze test groepen bestaan uit 8 dieren.

Dit model betreft de transgene CochG88E/G88E muis die fenotypisch
sterk overeenkomt met een aandoening die leidt tot uitval van
evenwichtsfunctie en tot doofheid bij de mens. Humane eindpunten
worden gehanteerd indien de ongemakken bij de dieren te groot
worden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Effect van transgen X in ApoE-/- Fbn1C1039G+/- muizen

Looptijd van het project

15/02/2018 - 31/03/2019

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

slagaderverkalking, hartinfarct

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

je

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

ja

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

In dit project wensen te onderzoeken of een nieuwe potentiële therapie
(transgen X) atherosclerose (slagaderverkalking) kan verminderen en
een hartinfact en plotse dood kan verhinderen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Atherosclerose (slagaderverkalking) is de belangrijkste doodsoorzaak in
de westerse wereld. Het vernauwen van de arterie veroorzaakt
coronaire hartziekte en beroerte, de twee belangrijkste gevolgen van
atherosclerose. Ondanks de vooruitgang in de behandeling van
atheroclerose en zijn complicaties sterven nog steeds veel mensen aan
deze aandoening. Daarom is er nood aan bijkomende therapieën. In
deze pilootstudie gaan we onderzoeken of een nieuwe therapie met een
transgen atherosclerose en zijn complicaties, waaronder een hartinfarct,
kan verminderen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Er zullen 20 muizen worden gebruikt in dit project.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Er wordt ernstige hinder verwacht ten gevolge van atherosclerotische
plaqueontwikkeling, hartinfarct en plotse dood. De injectie van het
transgen worden uitgevoerd onder sevofluraan anaesthesie, waardoor
het slechts weinig extra hinder met zich meebrengt.
Lichaamstemperatuur wordt constant gehouden doorheen het
experiment. Alle muizen worden op het einde van het experiment
geëuthaniseerd.

845

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het effect van een potentieel nieuwe behandeling ter voorkoming van
een hartinfacrt en plotse dood ten gevolge van atherosclerose kan enkel
geëvalueerd worden in een proefdiermodel zoals de muis.

De schatting van het aantal dieren is gebaseerd op voorgaand
experimenteel werk voor de in vivo evaluatie van een nieuwontwikkelde therapie. Hier werd het minimaal aantal dieren gekozen dat
nodig is voor een pilotstudie.

Enkel bij de muis zijn de genetische modificaties beschikbaar die we
nodig hebben voor de geplande experimenten. De letsels die muizen in
hun bloedvaten ontwikkelen lijken sterk op deze van de mens. Bij
tekenen van ernstige pijn of abnormaal gewichtsverlies (>20%) worden
de dieren geëuthaniseerd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

In vivo evaluatie van single-en multi-component formuleringen voor
respiratoire apparaten

Looptijd van het project

JAN 2018 - JAN 2022

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Anti-biofilms, 3D printing, Dieren Modellen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Volgens het ECDC veroorzaken ongeveer 4 miljoen zorggerelateerde
infecties zo’n 37.000 doden per jaar en kosten ze de EU jaarlijks 7
miljard euro. De helft van hen heeft betrekking op medische apparaten
(d.w.z. katheters) en 80% hiervan is gerelateerd aan bacteriële biofilms.
Een dramatische in vitro inhibitie van biofilmvorming door het 3Dprinten van oppervlakken met antibiotica opgenomen in drager
polymeren is reeds aangetoond. Deze ontdekking opent nieuwe
mogelijkheden zoals het 3D-printen van medische apparaten. In dit
onderzoek worden state-of-the-art printtechnologieën gecombineerd
met in vitro en in vivo biofilmmodellen en nieuwe hulpmiddelen voor
data-integratie en standaardisatie.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Het gebruik van nieuwe fabricagemethoden om op maat gemaakte
medische apparaten te ontwikkelen kunnen de uitkomst van de infectie
gunstig beïnvloeden. Dit zou de hogere behandelingskosten en langere
hospitalisatietijden, wat naar verwachting alleen maar zal toenemen in
de EU als gevolg van de vergrijzing van de bevolking, kunnen reduceren.
Vanuit financieel oogpunt rapporteert de EC dat de sector medische
hulpmiddelen in de EU een belangrijke motor is voor economische groei
in de EU en 500.000 mensen tewerkstelt in 25.000 bedrijven, wat een
jaarlijkse omzet van EUR 85 miljard betekent.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Enkel de Balb/c muis zal gebruikt worden, 332 muizen ongeveer

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?

Na infectie zullen de muizen dagelijks geëvalueerd worden door
functionele gedragsobservatie, opvolging van lichaamsgewicht en
symptomen van pneumonie, zoals tachypnee en dyspnee. Dieren met
progressieve (erge) klinische symptomen zullen uit ethische
overwegingen geëuthanaseerd worden.
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Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Om nieuwe katheters tegen biofilms te beoordelen, zullen in vitro
modellen worden toegepast die het gebruik van proefdieren sterk zullen
verminderen. Om echter een volledig beeld te krijgen van de complexe
in vivo situatie, zijn klinisch relevante diermodellen noodzakelijk.

Door de uitgebreide proefdierexpertise zal er een minimum aantal
dieren vereist zijn voor het tot stand komen van de modellen. Het
opgegeven aantal dieren is uiteraard een maximum aantal.

Alle besproken dieren worden sociaal gehuisvest en kooiverrijking onder
de vorm van papieren doekjes en kartonnen rolletjes wordt in elke kooi
voorzien. Om ernstig ongemak van de dieren te beperken zal hun
klinische toestand en hun lichaamsgewicht dagelijks worden opgevolgd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Vergelijking van het effect van rhPTH(1-84) versus Ca and vitD
supplementatie op het bot, de vasculatuur en de nier in
hypoparathyroidie

Looptijd van het project

8 maanden

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

hypoparathyroidie, recombinant humaan PTH

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Patienten wiens bijschildklieren accidentieel worden weggenomen
(door chirurgie) moeten behandeld worden met calcium en vitamine D
supplementen om hypocalcemie en levensgevaarlijke hartproblemen te
vermijden. Supplementatie met calcium en vitD verhoogt echter het
risico op calcificaties in de bloedvaten en nier en kan ook problemen thv
het bot veroorzaken. PTH vervangtherapie zoals rhPTH(1-84) is een
nieuwe behandeling voor hypoparathyroidie (ontbreken van de
bijschildklieren), maar de effecten op bot, nier en vasculatuur zijn
onvoldoende gekend. Deze studie beoogt onderzoek naar het effect van
rhPTH(1-84) op deze organen in een rat model van hypoparathyroidie.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Voor patiënten met hypoparathyroidie oftewel niet werkende
bijschildklieren is het belangrijk om na te gaan of deze nieuwe therapie
(rhPTH(1-84)) geen nadelig effect heeft op het bot, de bloedvaten en de
nier.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

60 mannelijke Wistar ratten

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

In dit experiment, zullen de dieren een chirurgische ingreep ondergaan
waarbij de bijschildklieren worden weggenomen onder gas anaesthesie.
Het ongemak wordt geschat als matig (P2), maar de ratten krijgen
analgetica toegediend.Tussentijdse bloedname bij de rat wordt
uitgevoerd via de staartvene en wordt ingeschat als licht ongemak (P1).
Ratten worden dagelijks gegaveerd (orale toediening via een
gaveernaald), wat ook als licht ongemak ervaren wordt. Op het einde
van de studie worden alle ratten geeuthanaseerd.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het effect van rhPTH (1-84) behandeling op verschillende
orgaansystemen wordt onderzocht. Daarvoor kan geen in vitro
onderzoek worden opgezet.

De huidige aanvraag omvat 1 experiment waarvoor een poweranalyse
werd uitgevoerd om het minimum aantal dieren te berekenen om
waardevolle conclusies te kunnen trekken.

De rat is de laagst mogelijke diersoort waarop een betrouwbare
parathyroidectomie (chirurgisch verwijderen van de bijschildklieren) kan
uitgevoerd worden. Alle dieren worden wekelijks gewogen en dagelijks
onderworpen aan visuele inspectie. Wanneer vermindering van de
activiteit/alertheid gedurende 2 dagen wordt geobserveerd, wordt het
dier vroegtijdig geëuthanaseerd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Onderzoek naar de purinergische P2Y2 receptor als nieuwe target voor
efficiënte behandeling van vasculaire calcificatie

Looptijd van het project

april 2018-maart 2020

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

vasculaire calcificatie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Vasculaire calcificaties is een ernstige complicatie bij patiënten met
nierfalen en veroorzaakt een hoge mortaliteit, ook bij diabetici en
ouderen. Dit onderzoek wil dieper ingaan op de moleculaire en
celbiologische mechanismen die belangrijk zijn in het ontstaan van
vasculaire calcificatie, meer specifiek op de rol van P2Y2 receptoren in
het calcificatieproces. Op die manier worden nieuwe targets voor
therapie onderzocht.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Een adequate behandeling gericht tegen het ontstaan of de verdere
progressie van vasculaire calcificatie zal de kans op hartfalen significant
verminderen en daarbij ook de mortaliteit terugschroeven in
patiëntenpopulaties die gevoelig zijn voor de ontwikkeling van deze
levensbedreigende complicatie.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

64 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Het ongemak wordt geschat als matig (P2). Een deel van de muizen zal
dagelijks behandeld worden via intraperitoneale injectie, wat als matig
ongemak wordt beschouwd. Tussentijdse bloednames van de muis
gebeuren via het oog tijdens gasanesthesie, wat licht ongemak
veroorzaakt bij de dieren (P1). Op het einde van de studie worden alle
dieren geëuthanaseerd onder anesthesie voor onderzoek naar
bloedvaten en het bot.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

In vitro studies hebben aaangetoond dat de P2Y2 receptor een rol speelt
in calcificatie van vasculaire cellen. Om na te gaan of deze receptor een
mogelijke nieuwe target kan zijn voor innovatieve therapieën, moet via
preklinisch onderzoek de rol van deze receptor in vasculaire calcificatie
geverifieerd worden.

De huidige aanvraag omvat 2 experimenten. Per experiment werd een
poweranalyse uitgevoerd om het minimum aantal dieren te berekenen
om waardevolle conclusies te kunnen trekken.

Knockout muizen worden gebruikt om de rol van een specifiek eiwit in
het calcificatieproces te bestuderen.Alle dieren worden wekelijks
gewogen en dagelijks onderworpen aan visuele inspectie. Wanneer
vermindering van de activiteit/alertheid gedurende 2 dagen wordt
geobserveerd, wordt het dier vroegtijdig geëuthanaseerd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Evaluatie van het effect van een PARP inhibitor op de ontwikkeling van
vaatverkalking

Looptijd van het project

8 maanden: April - December 2018

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

vasculaire verkalking

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het doel van deze studie is om het preventieve effect van een 'oud'
medicijn (minocyline, een PARP inhibitor) op de ontwikkeling van
vasculaire verkalking en het botmetabolisme in een ratmodel met
adenine-geïnduceerde chronische nierinsufficiëntie te onderzoeken.
Patienten met chronisch nierfalen sterven veelal aan cardiovasculaire
complicaties waaronder vasculaire verkalking Totdusver bestaat er nog
geen therapie die het ontstaan en de progressie van vasculaire
verkalking tegengaat.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Als blijkt dat deze PARP inhibitor de ontwikkeling van vasculaire
verkalking tegengaat zonder nadelig effect op het bot, is dit een nieuwe
doeltreffende, efficiënte behandeling voor patiënten met chronisch
nierfalen die een groot cardiovasculair risico met zich meedragen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

84 mannelijke Wistar ratten

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

In dit experiment zullen de dieren een dieet toegediend krijgen
aangerijkt met adenine om een matige tot ernstige vorm van chronisch
nierfalen te induceren. Het ongemak wordt geschat als matig (P2). De
dieren die dreigen te evolueren naar terminaal nierfalen zullen
voortijdig geëuthanaseerd worden. Tussentijdse bloedname bij de rat
wordt uitgevoerd via de staartvene en wordt ingeschat als licht
ongemak (P1). Ratten worden dagelijks oraal behandeld via een
gaveernaald, wat ook als licht ongemak ervaren wordt (P1). Op het
einde van de studie worden alle ratten geeuthanaseerd.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Aangezien dit project het effect van een PARP inhibitor op vasculaire
verkalking en het botmetabolisme wil onderzoeken in het kader van
chronsich nierfalen, is het niet mogelijk dit onderzoek in vitro uit te
voeren. Vasculaire verkalking wordt veroorzaakt door multiple factoren
waarbij ook de interactie tussen verschillende orgaansystemen een rol
speelt.

De huidige aanvraag omvat 1 experiment waarvoor een poweranalyse
werd uitgevoerd om het minimum aantal dieren te berekenen om
waardevolle conclusies te kunnen trekken.

In ons labo werden de voorbije jaren specifieke ratmodellen
oppuntgesteld voor chronisch nierfalen die tevens vasculaire verkalking
en botpathologie ontwikkelen, inherent aan chronisch nierlijden.Alle
dieren worden wekelijks gewogen en dagelijks onderworpen aan visuele
inspectie. Wanneer vermindering van de activiteit/alertheid gedurende
2 dagen wordt geobserveerd, wordt het dier vroegtijdig
geëuthanaseerd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

kweekkolonie van het TAU58/2 en TAU58/4 muismodel

Looptijd van het project

5 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Alzheimer, dementie, muismodel, kweek

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

ja

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

het doel van dit project is de continue kweek van het TAU58/2 en
TAU58/4 muismodel voor de ziekte van Alzheimer en gerelateerde
aandoeningen (waaronder frontotemporale dementie) om voldoende
proefdieren te voorzien voor lopende en geplande experimenten
(aparte dossiers)

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De TAU58/2 en TAU58/4 lijnen zijn goed gevalideerd model voor de
ziekte van Alzheimer en gerelateerde aandoeningen die gepaard gaan
met de opstapeling van tau-eiwitten in de hersenen. Deze dieren helpen
ons om inzichten te verschaffen in onderliggende ziektemechanismen
en bieden de mogelijkheid om nieuwe behandelingen uit te testen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

binnen het kader van dit specifieke project ondergaan de dieren geen
interventies of behandelingen. Het betreft enkel de kweek van deze
dieren met een mogelijk pathologisch fenotype dat licht ongemak kan
veroorzaken.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Gezien de vraagstelling hebben wij nood aan een diermodel voor
neurodegeneratieve ziekten ge gepaard gaan met opstapeling van taueiwitten (waaronder de ziekte van Alzheimer) met vergelijkbare
pathologische veranderingen als waargenomen in de patiënten.

Het aantal dieren is gebaseerd op jarenlange ervaring met het kweken
van trangene lijnen en de behoefte aan dieren voor lopende en
geplande experimenten.

Gezien de vraagstelling hebben wij nood aan een diermodel met
vergelijkbare pathologische veranderingen als waargenomen in de
patiënten. Dieren worden conform de Europese richtlijnen en Vlaamse
wetgeving gehuisvest. Zij worden op een ethische verantwoorde en
wettelijk toegestane wijze opgeofferd zodra de kweekopbrengst
significant achteruit gaat of zodra dieren humane eindpunten bereiken.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Effect van een nieuwe mineralisatie inhibitor (INS3001) op chronisch
nierfalen geïnduceerde cardiovasculaire mineralisatie in ratten

Looptijd van het project

1 apr 2018 - 30 dec 2018

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

bloedvaten, hart, mineralisatie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Cardiovasculaire mineralisatie is een levensbedreigende complicatie van
chronisch nierfalen. Gedurende de laatste decade is er veel onderzoek
verricht naar de behandeling (preventie en vertragen van de progressie)
van cardiovasculaire mineralisaties.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit onderzoek kan leiden tot een betere behandeling van
cardiovasculaire calcificaties, welke een levensbedreigende complicatie
is van nierfalen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Rat (Wistar). Er zullen 48 dieren gebruikt worden.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

Het ongemak bij het toedienen van de compound via osmotische
pompjes (inclusief chirurgisch plaatsen onder gasanesthesie) wordt
geschat als licht. Het ongemak van bloedname en euthanasie onder
anesthesie is licht. De gevolgen van de inductie van chronisch nierfalen
zijn matig. Indien deze ernstig dreigen te worden zullen de dieren
vroegtijdig worden geëuthanaseerd. Het uiteindelijke lot van de dieren
is steeds euthanasie.

Een nieuwe benadering voor de behandeling van deze pathologische
mineralisatie ligt dan ook in het toedienen van molecules die direct
interfereren met het mineralisatie-proces. In de huidige studies zullen
we het preventief effect van een nieuwe mineralisatie-inhibitor
(INS3001) onderzoeken op chronisch nierfalen geïnduceerde
mineralisaties.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

In vitro onderzoek dat INS3001 als sterke calcificatie-inhibitor
karakteriseerd heeft, werd reeds uitgevoerd. Dit in vitro effect moet in
een volgende stap ook in vivo worden bewezen, vandaar het in dit
dossier beschreven experiment.

We voerden een power analyse uit en hebben bovendien zeer veel
ervaring met de modellen van cardiovasculaire calcificaties (mortaliteit,
mate van variatie in het optreden van mineralisatie, te verwachten
effecten van mineralisatie-inhibitoren)

Ratten zijn gevoelig voor cardiovasculaire mineralisatie. Het model van
door chronisch nierfalen geïnduceerde mineralisatie (dmv adenine) is
zeer betrouwbaar om preventie van mineralisaties te onderzoeken. De
Ratten worden per 2 gehuisvest in een kooi en kooiverrijking is
aanwezig. Ze worden dagelijks gecontroleerd op ziek/welzijn. Indien
nodig zal de studie vroegtijdig gestopt worden (al verwachten we niet
dat dit nodig zal zijn).

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Studie van de bijdrage van astrocyten aan de uitkomst van functionele
hersennetwerkveranderingen in een muismodel voor de ziekte van
Alzheimer.

Looptijd van het project

1/02/2018 tot 31/12/2022

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Alzheimer, muizen, hersennetwerken, astroglia

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

ja

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

ja

Behoud van soorten

ja

Hoger onderwijs of opleiding

ja

Forensisch onderzoek

ja

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

ja

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

De ziekte van Alzheimer (AD) is de meest voorkomende vorm van
dementia in de oudere populatie. Er zijn enkel symptomatische
behandelingen die ziekte progressie kunnen uitstellen, maar nog geen
behandeling. Om efficiënt geneesmiddelen te kunnen ontwikkelen
hebben moeten we meer onderzoek doen op 1) de mechanismen
tijdens de initiële stadia van AD en 2) tools die op een klinisch
translationele manier de effecten van pathologie en behandelingen
kunnen detecteren. In dit project gaan we een combinatie van
methodes toepassen in een muismodel voor AD die toelaten om
hersenfunctie op verschillende schalen te onderzoeken. Ten eerste gaan
we functionele MRI gebruiken, een techniek die routinematig wordt
toegepast in humaan onderzoek, wat translatie naar de kliniek
faciliteert. Ten tweede gaan we two-photon microscopie gebruiken en
cel-specifiek modulaties om de bijdrage van astroglia te onderzoeken op
a) deficits van hersennetwerken in AD en b) ziekte progressie.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Door technieken te combineren die ons toelaten om enerzijds
hersenfunctie te onderzoeken op het cel-niveau, i.e. mechanismen
onderzoeken, en anderzijds op het netwerk-niveau, i.e. translationele
methodes kunnen we een brug vormen tussen fundamenteel en
translationeel onderzoek. In dit project willen de specifieke rol van
astroglia onderzoeken in hersennetwerkveranderingen in AD en hoe
deze ziekteprogressie beïnvloeden. Dit zal ons meer inzicht geven in de
potentiële rol van astroglia in mechanismen die aan de basis liggen van
AD en als mogelijke target voor geneesmiddelenontwikkeling.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

We gaan muizen gebruiken, enerzijds gezonde C57BL/6 muizen,
anderzijds muismodellen voor de ziekte van Alzheimer i.e. APP-NL en
APP-NLF muizen. Tijdens heel het project gaan we 220 muizen nodig
hebben.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte

Verwacht wordt dat de dieren tijdens de ingrepen en MRI experimenten
matig ongemak (P2) zullen ondervinden. Chirurgische ingrepen zullen
allemaal gebeuren onder isofluraan inhalatie anesthesie. Gewicht en
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negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

algemeen welzijn van de dieren zal voor en elke dag na de ingrepen
gecontroleerd worden. Isofluraan zal worden gebruikt tijdens
manipulaties (fixatie in het dierbed voor MRI). Tijdens de MRI
experimenten zullen de dieren verdoofd worden met verdoofd met
medetomidine (Domitor, Pfizer, Karlsruhe, Germany). Na de scan wordt
de verdoving opgeheven met atipamezole (Antisedan, Pfizer.)

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

We willen functionele verbindingen in de hersenen bestuderen en zien
hoe verschillende hersenregio's samen werken om een bepaalde functie
uit te voeren. Zulke studies kunnen enkel uitgevoerd worden in levende,
hogere organismen met complexe hersennetwerken.

Voor de rsfMRI experimenten willen we minstens 15 goede datasets per
groep. Voor immunohistochemie hebben we minimum 5 dieren nodig
voor quantitatieve analyses. Dit is gebaseerd op onze eigen
gepubliceerde studies en op een statistische analyse uitgevoerd in ons
labo. We hebben in totaal dus 20 dieren nodig per experimentele groep.

We willen functionele verbindingen in de hersenen bestuderen en zien
hoe verschillende hersenregio's samen werken om een bepaalde functie
uit te voeren. Zulke studies kunnen enkel uitgevoerd worden in levende,
hogere organismen met complexe hersennetwerken. Het welzijn van de
dieren wordt individueel nagegaan zowel voor als na de proeven en
tijdens de proeven worden ademhaling en temperatuur opgevolgd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Voedselspecialisatie en adaptieve divergentie in eiland hagedissen

Looptijd van het project

01/052018 - 01/05/2013

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Podarcis melisellensis; kop morfologie, dieet

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Hagedissen (Podarcis melisselensis) op de eilanden Mali Barjak, Brusnik,
and Vis in Kroatië verschillen drastisch in kop-vorm van soortgelijke op
het vasteland. De doelstelling van dit project is om de functionele
significantie en adaptieve waarde van deze variatie in kop morfologie na
te gaan. Dit doen we doormiddel van het bestuderen van het dieet, de
bijtkracht, en de wijze van de voedselopname van de hagedissen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Onze hypothese is dat de geobserveerde inter-eiland variatie in kopvorm functioneel significant is, in dat een specifieke kop-vorm het de
hagedissen toelaat om optimaal en efficiënt te foerageren op de
prooien aanwezig op hun respectief eiland. De bevindingen van deze
studie zullen meer duidelijkheid geven over drijvers van fenotypische
variatie in eiland organismen, en over potentiele krachten van natuurlijk
selectie.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Podarcis melisellensis (90 individuen; 30 per eiland)

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De volgende experimenten zullen worden uitgevoerd: fotograferen van
de kop; bijtkracht tests; dieet analyse; gedragsobservaties van
voedselopname. De dieren zullen geen negatieve effecten ondervinden.
P1: De dieren zullen weinig tot geen ongemak ondervinden van de
technieken die zullen gehanteerd worden. De gebruikte technieken zijn
niet-invasief, veroorzaken weinig of geen lichamelijk ongemak of
ernstige stress. Na de experimenten zullen de dieren in goede
gezondheid worden vrijgelaten op de exacte plaats van vangst (i.e.
Kroatië).

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Aangezien we geintereseeerd zijn in de evolutie en functionele
significantie van de intraspecifieke verschillen in kopvorm in één
specieke soort (i.e. Podarcis melisselensis), is het vanzelfsprekend dat
we deze diersoort gebruiken in deze studie.

Op basis van literatuur gegevens en statistische 'power' analyses
verzekeren we dat het absoluut minimum aan dieren zal worden
gebruikt voor deze studie.

De dieren worden afzonderlijk gehuisvest in terraria met standaard
afmetingen (40cm x 50 cm x 100 cm). Verder proberen we de terraria
van de hagedissen te verrijken met leistenen en 'grassig' substraat om
het natuurlijk habitat van de hagedissen te evenaren, zodat er zo veel
mogelijk natuurlijk gedrag kan plaatsvinden en zodoende het basis
niveau van stress zo laag mogelijk te houden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Functionele betekenis van de beenplaatjes in de huid van reptielen en
amfibieën

Looptijd van het project

01/04/2018 tot 31/03/2020

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

thermoregulatie/voortbeweging/waterverlies

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Verschillende diersoorten, zowel uitgestorven als hedendaagse, worden
gekenmerkt door de aanwezigheid van osteodermen - botachtige
elementen gelegen in de dermislaag van de huid. Onze huidige kennis
over de functie van osteodermen is echter beperkt en is volledig
gebaseerd op extrapolaties van louter morfologische onderzoek zonder
enige experimentele ondersteuning. Tijdens deze studie zal een
experimentele benadering worden gebruikt om drie potentiële functies
(voortbeweging, thermoregulatie en waterretentie) te onderzoeken
door gebruik te maken van twee modelsystemen: gehoornde kikkers en
gekko's.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Allereerst zal de experimentele benadering die wordt gebruikt in deze
studie meer inzicht verschaffen in de evolutie van osteodermen in het
dierenrijk. Ten tweede zal een extra inspanning gedaan worden om de
functie van osteodermen te koppelen aan osteoderm morfologie. Op
deze manier kunnen we voorspellingen doen over de functionaliteit in
andere diergroepen zonder dat er aanvullende experimenten nodig zijn.
Ten slotte kunnen deze fundamentele onderzoeksinspanningen ook
leiden tot sociaal en commercieel geaccepteerde toepassingen, met
name die met betrekking tot de bio-inspiratie van natuurlijke
materialen, zoals osteodermen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

De functie van osteodermen zal worden onderzocht in zes soorten
gehoornde kikkers en tien soorten gekko's. Beide groepen omvatten
osteoderm-dragende soorten, evenals nauw verwante soorten die geen
osteodermen bezitten. Power analyses werden uitgevoerd om het
aantal dieren te bepalen: zes tot tien indviduen per soort voor de
gehoornde kikkers en zes tot vijftien individuen per soort voor de
gekko's.
Het maximaal aantal dieren per soort is vijftien (verwacht aantal zes tot
vijftien individuen per soort).

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte

De stress die de dieren tijdens de experimenten zullen ervaren, zal naar
verwachting licht zijn. Dieren zullen geen pijn ervaren vóór, tijdens of
na de experimenten. Alle experimenten hebben betrekking tot
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negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

gedragingen die dagelijks door dieren in de natuur worden uitgevoerd
(bijvoorbeeld voortbeweging, thermoregulatie). Gezien deze
omstandigheden zullen de dieren na afloop terug naar de bron gaan
(kweker) of zullen ter adoptie worden aangeboden.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.
Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

Verscheidene studies maken gebruik van eindige-elementenmethode
om functionaliteit af te leiden, maar deze modellen houden bijna geen
rekening met de verschillende weefseltypen die aanwezig zijn in
osteodermen (bijv. bloedvaten), noch met de dynamische aard daarvan
(bijv. vaatvernauwing / vaatverwijding). Zodra experimentele gegevens
zijn verkregen, zal echter worden onderzocht of de functie van
osteodermen in andere diergroepen kan worden voorspeld op basis van
de morfologie. Door dit te doen, kunnen we de behoefte aan dieren in
toekomstige studies verminderen.

Power analyses werden gebruikt om het minimum aantal dieren te
berekenen dat nodig is om statistisch relevante resultaten te verkrijgen.
Een effectgrootte van 0,40 (gebaseerd op literatuur), een statistische
power van 0,80 en een significantieniveau van 0,05 levert een minimale
steekproefgrootte van zes individuen per soort voor gekko's en tien
individuen per soort voor gehoornde kikkers op. Preliminaire
experimenten op de taxa Tarentola/Ptyodactylus tonen aan dat de
variatie binnen individuen soorten vrij groot is. Voor deze taxa wordt
geopteerd voor een steekproofgrootte van vijftien individuen per soort
om een hogere statistische power opleveren.

De studiegroepen en specifieke soorten werden gekozen omdat ze
worden gekenmerkt door uitgebreide variatie in osteoderm expressie en
omdat ze voorkomen in uiteenlopende leefgebieden. Hierdoor kunnen
we krachtige fylogenetische vergelijkende analyses gebruiken en de
resultaten analyseren in een ecologisch en evolutionair kader. Alle
soorten worden bovendien gekweekt in gevangenschap, zijn niet
beschermd en zijn vrij te verkrijgen.
De stress die de dieren zullen ervaren tijdens de experimenten is
minimaal. Alle traditionele experimentele set-ups zullen aangepast
worden om stress nog meer te verminderen (bijvoorbeeld het
ombouwen van een race-track zodat een schuilplaats aanwezig is op het
einde). Bovendien zullen we gebruik maken van de overvloed aan
informatie over het correct houden van deze soorten om zo
soortspecifieke omgevingen te creëren in terraria die enige stress vóór
en na de experimenten zullen minimaliseren.
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Titel van het project

Melanopsine-gemedieerde fotoreceptie: een veel voorkomende
regulator van zowel seizoengebonden neuroplasticiteit als cerebrale
vasculatuurfunctie

Looptijd van het project

1/4/2018 - 31/3/2019

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)
Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Licht heeft een diepgaand effect op neurologische ontwikkeling en
plasticiteit. Het is ook bekend dat licht de vasculaire functie beïnvloedt.
We veronderstelden en willen onderzoeken of de niet-beeldvormende
fotoreceptie gemedieerd door melanopsine (OPN4) de basis vormt voor
beide functies van licht. We gebruiken een photoperiodic Europese
spreeuwen die reversibele veranderingen in neuroplasticiteit vertonen
in reactie op fotoperiode. Eerst wordt de moleculaire kaart van
melanopsine-expressie en in vivo kaart van vasculatuur in
stralingswaarden verkregen. Melanopsin zal dan worden geëvaliseerd in
deze vogels en het effect ervan op beide functies zal uiteindelijk worden
bestudeerd.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Spreeuwen vertonen omkeerbare veranderingen in neuroplasticiteit als
reactie op seizoensveranderingen in het licht. Omdat licht ook het
bloedvaatstelsel beïnvloedt, willen we onderzoeken of melanopsinegebaseerde functies van licht beide aspecten reguleert. Onze resultaten
zullen de eerste zijn om de moleculaire mechanismen te bestuderen die
ten grondslag liggen aan deze reversibele veranderingen die mogelijk
implicaties hebben voor neurodegeneratieve ziekten zoals Alzhimer's,
waar neuroplasticiteit wordt belemmerd. Het zal ook nieuwe kennis
genereren over de regulatie van bloedvaatstelsel die de anatomische
basis vormt voor de ontwikkeling van de hersenen en de plasticiteit.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Sturnus Vulgaris, spreeuw, 28 mannetje voor 3 experimenten.
Taenopygea gutatta,zebravinken 8 mannetje

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van

Voor één experiment zullen 10 dieren menselijk worden opgeofferd na
het gebruik van geschikte anesthesie voor weefselverzameling. Voor
andere experimenten alle dieren zullen meerdere keren gevangen en
geanaestheseerd worden met isofluraan om een MRI experiment uit te
voeren.. De gebruikte dosis en de duur (anesthesie) worden zo kort
mogelijk gehouden. In alle beeldvormingssessies worden de ademhaling
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deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

en lichaamstemperatuur van de dieren nauwlettend gevolgd. Aan het
einde van de studie zullen de vogels worden opgenomen in de huidige
kolonie. De algemene toestand van de dieren zal 5x / week worden
gecontroleerd

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De onderzoeksvragen hebben betrekking tot neuronale plasticiteit in
respons op de omgeving. Dit kan niet nagebootst worden in celculturen
of preparaten. Daar het gaat over het vergaren van fundamentele
kennis, kunnen we geen simulaties gebruiken. Gepaste referenties
kunnen gevonden worden in de gedetailleerde aanvraag.

Het aantal dieren nodig om de resultaten met voldoende statistische
kracht te interpreteren staat beschreven in wetenschappelijke
publicaties (te vinden in de gedetailleerde aanvraag).

Zangvogels zijn een van de weinige diersoorten die natuurlijke
seizoenale plasticiteit vertonen en daardoor het model bij uitstek voor
onze onderzoeksvraag.
We gebruiken de laagst mogelijke dosis aneasthesie en de kortst
mogelijke scantijd tijdens de experimenten. Na anaesthesie laten we de
dieren in speciaal aangepaste recovery boxen ontwaken.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

De rol van een Bacillus afgeleid quorum sensing peptide in muisgedrag

Looptijd van het project

28 maart 2018 - 30 juni 2019

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

bacterie, peptide, darm, hersenen, gedrag

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Recent onderzoek toont aan dat het microbioom, het geheel van
microorganismen (en hun genen) dat zich ophoudt in onze darmen, een
invloed heeft op de biologische en fysiologische basis van onder andere
hersenziekten. Quorum sensing peptides (QSP) zijn peptiden die tot
expressie worden gebracht en worden uitgescheiden door bacteriën,
van oudsher alleen om met elkaar te communiceren. Recent onderzoek
toonde aan dat deze peptiden ook de gastheer (vb mens of dier) kunnen
beïnvloeden. Voor een specifiek QSP werd aangetoond dat het in de
muis kan doordringen in de hersenen en de werking van bepaalde cellen
kan beïnvloeden.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit onderzoek zal mogelijks een kandidaat signaalmolecule identificeren
die (mede) verantwoordelijk is voor de effecten van het microbioom op
de ontwikkeling van hersenziekten. Dat kan belangrijke indicaties
opleveren voor de ontwikkeling van een screeningsmethode op basis
van fecaal materiaal in de mens.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

48 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

de dieren zullen maximaal een matig ongemak ondervinden. De
chirurgische interventies en bloedafnames gebeuren steeds onder
algemene anesthesie.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De darm-brain as, met andere woorden hoe componenten
geproduceerd door bacterien in de darm de hersenen kunnen
beïnvloeden, kan enkel bestudeerd worden in een intact dier.

het aantal dieren is gebaseerd op de ruime expertise van de betrokken
onderzoeksgroepen met dit type experimenten en een statistische
analyse werd uitgevoerd om het aantal dieren te ondersteunen.

Voor het bestuderen van de link tussen dit QSP en
gedragsveranderingen is een levend proefdier vereist. Bovendien is de
muis het proefdier bij uitstek om leer en geheugenprocessen en
gedragsveranderingen te beoordelen. Het welzijn van de dieren wordt
dagelijks geëvalueerd. Aan de hand van het pijnevaluatiesysteem zal
worden overgegaan tot euthanasie van de proefdieren indien bepaalde
criteria overschreden worden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Het microbioom in de ziekte van Alzheimer

Looptijd van het project

16/04/2018:- 20/04/2020

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Microbioom, APP23, Alzheimer, Fecaal

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

De studie van het microbioom in de ziekte van Alzheimer is op dit
moment een gloednieuw onderzoeksdomein. Er is nog maar weinig
geweten over de relatie tuseen de microbiële darmpopulatie in en
amyloïdose en in welke mate die elkaar beïnvloeden. Daarom willen we
in deze pilootstudie trachten na te gaan of er in een amyloïdose
muismodel ook een verschuiving optreedt in het microbioom zoals dat
bij de mens het geval is, en op welk moment die verschuiving dan
precies plaats vindt.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit project beoogt de relatie tussen het microbioom en
neurodegeneratieve ziekten, zoals de ziekte van Alzheimer, verder te
ontleden. Door deze studie uit te voeren kunnen we achterhalen op
welke manier amyloïdose het microbioom kan beïnvloeden, en vice
versa. Dat kan belangrijke indicaties opleveren voor de ontwikkeling van
een vroegtijdige screeningsmethode voor neurodegeneratieve ziekten
via de analyse van fecaal materiaal.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Diersoort: Muis
Stam: APP23 model in C57BL/6J achtergrond
Leeftijdsgroepen: 3-6-12 maanden
Genotype groepen: Wild-Type vs Heterozygoot
Experimentele groepen: leeftijd X genotype = max. (n=7 per groep)
Totaal aantal proefdieren: N = 42

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?

Isolatie van de muizen gedurende 24 uur in standaardkooien zonder
kooiverrijking; P1; Fecale sampling door middel van korstondig
vastnemen in de houdgreep: P1
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Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Er bestaan geen proefdiervrije alternatieven voor het bestuderen van
het microbioom in feces van modellen voor de ziekte van Alzheimer,
aangezien daar een gastro-intestinaal systeem voor benodigd is. Voor
het produceren van fecaal materiaal is een levend proefdier vereist.

Het totaal aantal proefdieren is 42 muizen. In dit experiment willen we 7
muizen per groep gebruiken. De sample size werd berekend door een
poweranalyse via de online module van www.statisticalsolutions.net.
Hierbij bekomen we een sample size van 5 dieren per groep, maar
omdat onze expertise ons leert dat spontane defecatie soms moeilijk
kan verlopen, wordt op een uitval van 2 dieren per groep gerekend.
Nadat de dieren na de isolatiefase terug geplaatst worden in de ‘home
cage’ zullen ze daarna nog gebruikt worden voor een andere
proefdierstudie (re-use).
Voor het APP23 muismodel bestaat geen alternatief in een andere
diersoort. Voor het bestuderen van het maagdarmstelsel en feces is een
levend proefdier vereist. Zowel om het proefdierkundig lijden zoveel
mogelijk te beperken als om het onderzoek zo translationeel mogelijk te
maken, wordt enkel gebruik gemaakt van fecaal materiaal en niet van
inwendig materiaal. Het welzijn van de dieren wordt dagelijks
geëvalueerd. Aan de hand van het pijnevaluatiesysteem zal worden
overgegaan tot euthanasie van de proefdieren indien bepaalde criteria
overschreden worden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Slapen in de stad: hoe beïnvloedt kunstmatig licht tijdens de nacht EEGmetingen van slaap?

Looptijd van het project

15/03/2018-01/04/2020

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

lichtpollutie, slaapgedrag, EEG, koolmezen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Tot nu toe werden effecten van lichtpollutie op het slaapgedrag van in
het wild levende vogels enkel bestudeerd aan de hand van
gedragsobservaties. Deze studie zal voor de eerste keer hiervoor gebruik
maken van EEG (elektro-encefalografie)-metingen. De volgende vragen
zullen beantwoord worden: 1) Hoe beïnvloedt kunstmatig licht tijdens
de nacht EEG-metingen van slaap parameters in adulte vogels en in
nestjongen? 2) Reflecteren gedragsmatige en fysiologische metingen
van slaap variatie in EEG-metingen van slaap? 3) Zijn er fysiologische
gevolgen van verstoring van slaap ten gevolge van kunstmatig licht
tijdens de nacht?

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Uit de resultaten van dit project, waarin gebruik gemaakt zal worden
van een experimentele benadering, kunnen meer adequate conclusies
getrokken worden over de mogelijke effecten van lichtpollutie op slaap
parameters bij vogels, aangezien slaap nu gemeten zal worden door
gebruik te maken van EEG-metingen. De kennis die uit onze studie zal
voortvloeien is mogelijk extrapoleerbaar naar andere diersoorten en is
van belang voor het onderzoeksveld van de ecotoxicologie en voor
milieubeleid.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Koolmezen (Parus major): 36 adulte vogels en 142 nestjongen. 12
adulte kanaries (Serinus canaria) worden gebruikt voor het op punt
stellen van de EEG-metingen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

De manipulaties (vangen, nemen van een bloedstaal, wegen en meten,
blootstelling aan perioden met extra licht tijdens de nacht) en het
tijdelijk inplanteren van de neurologgers voor de EEG-metingen (onder
totale verdoving) bij nestjongen en adulten zullen mogelijk beperkt
ongerief veroorzaken. De duur van de manipulaties zullen zo kort
mogelijk gehouden worden, zodat de directe en lange termijn effecten
zeer beperkt zullen zijn. De dieren worden zo snel mogelijk terug
vrijgelaten in de natuur.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het is nodig om de effecten van lichtpollutie op slaap en fysiologie bij
nestjongen en adulten in natuurlijke wilde populaties te onderzoeken.
Deze effecten kunnen alleen in levende dieren onderzocht worden.

Aantal dieren is gekozen op basis van ervaring en rekening houdend met
de statistical power die nodig is. Het aantal gebruikte dieren zal
geminimaliseerd worden zonder de betrouwbaarheid van de statistische
analyses te verminderen.

De koolmees is een belangrijke modelsoort voor gedragsecologisch en
pollutie onderzoek, die in nestkasten broedt waardoor ze gemakkelijk te
vangen en te bestuderen is. De dieren worden enkel aan korte termijn
manipulaties en gedragsexperimenten blootgesteld die ecologisch
relevant zijn (en de natuurlijke situatie in urbane gebieden met
lichtpollutie representeren). Dieren worden steeds zo snel mogelijk
terug vrijgelaten in de natuur en worden gedurende hun leven gevolgd.
De neurologgers nodig voor de EEG-metingen worden onder volledige
verdoving geïnplanteerd om ongemak te minimaliseren.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Identificatie van risicogebieden inzake de ziekte van Lyme voor natuuren bosbeheer, op basis van nieuwe inzichten in de ecologie van de
schapenteek.

Looptijd van het project

12 Maart 2018 - 31 Dec 2018

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Teken, Ecologie, Lyme, Gastheren, Natuurbeheer

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Binnen dit experiment zullen we de kleinschalige verspreiding van de
schapenteek (Ixodes ricinus) bestuderen teneinde de bestrijding van de
ziekte van lyme te optimaliseren. Het experiment met bosmuizen
(Apodemus sylvaticus) zal zich toespitsen op het ontkoppelingsgedrag
van de teken in verschillende omgevingen. De reden hiertoe is de
beperkte beweeglijkheid van de teken na het voeden op kleine
gastheren: waar de larven afvallen zal het volgende levensstadium, de
nimfen, op zoek gaan naar een gastheer. Deze nimfen zijn potentiële
dragers van de ziekte van Lyme en andere pathogenen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De inzichten die verworven zullen worden over de verspreiding van
nimfen binnen groengebieden zal het mogelijk maken om
tekenbestrijding (prominenter) op te nemen in beheersplannen. Dit zal
de hoeveelheid tekenbeten in Vlaanderen doen dalen, wat op zijn beurt
het aantal gevallen van de ziekte van Lyme zal verminderen. Daarnaast
zal dit onderzoek de basis leggen voor verder onderzoek binnen de
tekenecologie door het ontwikkelen en kritisch analyseren van nieuwe
technieken.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

De bosmuis (Apodemus sylvaticus): 30-50 dieren

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

De dieren zullen individueel ondergebracht worden en geïnfesteerd met
20 larven. Deze infestatie heeft volgens de literatuur een minimaal
effect op het welzijn van de dieren. Daarnaast beschikken we over
faciliteiten die voldoen aan de richtlijnen omtrent proefdierbehuizing.
Tijdens de periode waarin de teken zich ontkoppelen van hun gastheer
zullen de bosmuizen een aantal keer verplaatst worden tussen de twee
delen van een dubbele kooi. Dit zal berusten op de vrijwillige beweging
van de dieren en beperkt het effect op het welzijn verder. Het effect op
het welzijn is dus over de gehele lijn beperkt. Na het experiment zullen
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

de dieren terug worden opgenomen in het kweekprogramma waaruit ze
afkomstig zijn.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

In het wild is de bosmuis een belangrijke gastheer voor de larven van de
schapenteek en het is van belang dat het gedrag van de teken identiek is
aan het gedrag dat ze vertonen in het wild. De beweging van de muis en
het voeden van de teek kunnen op geen andere manier samen bekeken
worden dan door het gebruik van de gastheer zelf.

Doordat de impact van de infestatie met larven minimaal is, hebben we
ervoor gekozen een voldoende groot aantal larven per muis te
gebruiken, wat ons toelaat een kleiner aantal gastheren te gebruiken.
Daarnaast vertoont de bosmuis geen resistentie tegen (her-)infestatie,
waardoor dezelfde dieren meermaals gebruikt kunnen worden.
Niettegenstaande is het belangrijk dat we een minimum aan replica's
van de proef voorzien, omdat het aantal teken dat zich succesvol voedt
en tijdens het experiment afvalt kan variëren.
De bosmuis voedt in het wild een aanzienlijk aandeel van de larven.
Hierdoor stellen we dat de bosmuis een groot aandeel heeft in de
spatiale verschillen in densiteit van de tekenlarven. Het gedrag dat de
gevoede larven vertonen op de bosmuis zal dus een goede indicatie
geven over de situatie in het wild.
De dieren zullen in faciliteiten worden gehouden die voldoen aan alle
richtlijnen en ad libitum water en voedsel krijgen. Daarnaast zal in elke
kooi (of compartiment van een kooi, zie boven) aan verrijking worden
gedaan door het aanbieden van nestmateriaal.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Studie naar een nieuwe combinatiestrategie van inductie van oxidatieve
stress gecombineeerd met PARP-1 inhibitie in niet-kleincellig
longcarcinoom en pancreaskanker.

Looptijd van het project

2018-2019

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Olaparib, pancreaskanker, longkanker, p53, PARP

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het doel van dit project is de werking van de combinatie van APR246/olaparib en Auranofin/olaparib in vivo na te gaan. Hierbij zal de
tumorgroei, overleving en toxiciteit als voornaamste outcome
parameters getest worden. Volgend op veelbelovende in vitro data, zal
dit getest worden in een longkanker en pancreaskanker model. Met
behulp van ex vivo IHC kleuringen (H&E, Ki67, cleaved caspase 3) zal
bovendien bepaald worden of de therapie groei inhibeert en/of celdood
induceert.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Zowel niet-kleincellig longcarcinoom en pancreaskanker worden
gekenmerkt door een zeer slechte overleving doordat veel van de
huidige therapieën falen. Verschillende studies hebben
therapieresistentie kunnen linken aan mutaties in het p53-gen. Dit
project wil een gerichte combinatiestrategie uittesten die net efficienter
werkt in deze patiëntenpopulatie. Bovendien kan het sensitiserend
effect van mutant p53 de selectiviteit van de behandeling vergroten.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Muis: C57BL/6 (40) en CD1 nude mice (40)

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Wanneer de tumor de grootte van 1500mm3 bereikt, dan wordt deze
beschouwd als terminaal en zal de muis opgeofferd worden. Deze cutoff zorgt ervoor dat het lijden van de proefdieren tot een strikt
minimum wordt beperkt (P2). Muizen die 100 dagen overleven (telling
te starten vanaf de eerste dag van de behandeling) zullen beschouwd
worden als lange termijn overlevers en zullen dan ook gesacrifieerd
worden. Opoffering zal gebeuren door middel van cervicale dislocatie.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

een belangrijke outcome van deze studie is de mogelijke toxiciteit die de
combinatie kan hebben op een levend organisme. Bijgevolg is het niet
mogelijk alternatieve methoden aan te wenden.

Aan de hand van online sample size calculators is berekend hoeveel
dieren er nodig zijn om een gewenst statistisch verschil te kunnen
aantonen. De muizen zullen bilateraal geïnjecteerd worden met
tumorcellen, waardoor het aantal tumoren kan verdubbeld worden.
Bovendien zal bepaald worden of de therapie in staat is cleaved caspase
3 tot expressie te brengen en gebruikt kan worden voor de optimalisatie
van een 18F labeled activity-based PET probe gericht tegen caspase-3
(MICA). Hierdoor kunnen dezelfde muizen in 2 studies gebruikt worden.
Experimenten worden uitgevoerd op muizen, vanwege de gelijkenissen
met humane oncologie. Verder zijn de CD1 nude muizen zeer capabel
als xenograft model voor humane tumorcellijnen. C57BL/6 muizen
hebben als voordeel dat het immuunsysteem intact is.
In elk kooi zal 'kooiverrijking' worden aangebracht (huisjes en
nestmateriaal) zodat de dieren een zo hoog mogelijk welbehagen
ondervinden in hun omgeving. De muizen zullen geëutanaseerd worden
voor het hanteren van humane eindpunten dmv cervicale translocatie.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Virulentie van verspreide biofilm cellen van Pseudomonas aeruginosa in
een muismodel

Looptijd van het project

start datum: mei 2018 - eind datum: April 2020

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

P. aeruginosa, biofilm, infectie, virulentie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Vijfenzeventig percent van microbiële infecties worden veroorzaakt
door biofilms. Biofilms zijn sindsdien uitermate goed bestudeerd, maar
meer en meer bewijs wordt geleverd dat biofilm cellen zich ook terug
kunnen verspreiden. Deze verspreiding gaat daarbij ook gepaard met
een op regulatie van virulentiefactoren. Dit is aangetoond in een ex vivo
biofilm model. Het doel van dit project is om te kijken of deze
verspreiding of dispersie ook in vivo in een muismodel een
waarneembaar verschil in virulentie geeft. Aangezien deze verspreidde
cellen intensief bestudeerd en gekarakteriseerd zijn, zou dit kunnen
leiden naar nieuwe therapieën voor biofilm geassocieerde infecties.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Alle primaire data wijst erop dat verspreide cellen een verhoogde
virulentie hebben in vergelijking met biofilm cellen. Indien we in vivo
dezelfde conclusie kunnen trekken en verdere informatie kunnen
verzamelen omtrent de mechanismen die P. aeruginosa aanhaalt voor
deze in vivo virulentie, kan dit leiden tot de ontwikkeling van
doeltreffende therapieën. Dit is essentieel in de context van
toenemende antibioticaresistentie.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Muizen (Mus musculus), niet meer dan 180

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

Gematigd tot ernstig ongemak wordt verwacht voor de proefdieren die
met P. aeruginosa geïnfecteerd worden. Uiteindelijk zullen de
proefdieren op voorafgestelde klinische eindpunten geëuthanaseerd
worden.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

De delicate wisselwerking tussen de bacterie en de gastheer is dermate
complex dat het onmogelijk zou zijn om deze te creëren zonder
proefdieren.
Een tweede noodzaak komt er doordat er geen in vitro model bestaat
dat in staat is om het complexe immuunsysteem van zoogdieren na te
bootsen.
Doordat ons labo ervaring heeft in het ontwikkelen en analiseren van
infectiemodellen, hebben wij reeds geoptimaliseerde protocollen die
ons zullen helpen om de variatie te reduceren zodat uiteindelijk het
aantal proefdieren dat nodig zal zijn om de te verwachten effecten te
observeren, zal dalen.

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)

De ervaring die ons labo heeft in het ontwikkelen van infectiemodellen
met deze proefdieren.

Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De delicate wisselwerking tussen bacterie en het immuunsysteem
alsook het effect van het metabolisme kan enkel onderzocht worden in
zoogdieren.
De proefdieren worden in groep gehuisvest. Tijdens de manipulaties
worden ze onder verdoving gebracht. De opvolging zal meermaals per
dag gebeuren.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Het effect van tryptofaan 2,3-dioxygenase remming op tryptofaan
metabolisme en cognitieve functie in een muismodel voor de Ziekte van
Alzheimer

Looptijd van het project

01/04/2018 - 01/11/2018

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

tryptofaan kynurenine tdo alzheimer

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Onderzoek in wormen en fruitvliegen heeft aangetoond dat remming
van het enzym tryptofaan 2,3-dioxygenase (TDO) een veelbelovende
strategie zou kunnen zijn voor de behandeling en/of preventie van
leeftijdsgerelateerde neurodegeneratieve ziekten zoals de ziekte van
Alzheimer. Het huidige onderzoek stelt zich tot doel om (i) te
onderzoeken hoe tryptofaan metabolisme verandert met de leeftijd in
een muismodel van Alzheimer en (ii) te bepalen wat het effect van TDO
remming is op tryptofaan metabolisme en Alzheimer-gerelateerd gedrag
in dit muis model van Alzheimer.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Deze studie zal bijdragen aan het begrip van tryptofaan metabolisme en
het bepalen van het belang van tryptofaan metabolisme in de ziekte van
Alzheimer. Momenteel worden TDO-remmers in klinische studies getest
in de context van kanker immunotherapie. Mocht onze studie
veelbelovende resultaten laten zien dan zouden er dus relatief vlot
andere (pre-)klinsche projecten opgezet kunnen worden.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Er zullen 47 Alzheimer dieren (APP23) en 47 niet-genetischgemodificeerde (wildtype) dieren worden gebruikt.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

Het eerste gedeelte van de proef zal gepaard gaan met licht ongemak.
De dieren zullen worden hergebruikt uit een experiment met lichte
ongemakken. Voor het huidige project zullen de dieren vervolgens
worden opgeofferd op een leeftijd van zes maanden waarna de organen
gebruikt worden voor analyse.
Het tweede gedeelte van de proef zal gepaard gaan met mild ongemak.
De dieren zullen voor een periode van zes weken worden behandeld via
orale gavage. Daarnaast zullen de dieren worden gebruikt voor
dierproeven met die gepaard gaan met lichte ongemakken. De
verwachte negatieve effecten zijn met name stress. Bovendien gaat de
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

genetisch modificatie in de Alzheimer dieren gepaard met een licht
pijnlijk / oncomfortabel fenotype geassocieerd met
Alzheimerpathologie.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

De effecten van TDO-remming zijn alleen nog onderzocht in lagere
organismen zoals wormen en fruitvliegen. Aangezien het niet mogelijk is
om hogere cognitieve functies te testen in deze organismen, zullen
muizen noodzakelijk zijn om de vertaalslag te maken van fundamentaal
onderzoek naar een klinische setting.

Het aantal dieren is berekend op basis van beschikbare gegevens over
het te verwachten effect van TDO-remming (power-analyse). Bovendien
zal het aantal gebruikte muizen worden geminimaliseerd doordat 50%
van de muizen in het experiment worden hergebruikt uit een andere
dierproef.

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)

Er bestaat geen alternatief (lager) diermodel die de complexe situatie
modeleert van de ziekte van Alzheimer.

Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het welzijn van de dieren zal dagelijks worden gecontroleerd middels
een gestandaardiseerde methode. In het geval van lijden zal direct
euthenasie worden uitgevoerd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Effect van de algemene weekmaker di-2-ethylhexyl phthalate (DEHP) op
actue pijn en gevoeligheid voor de ontwikkeling van neuropatische pijn

Looptijd van het project

28/03/2018 - 31/08/2018

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Neuropatische, pijn, allodynie, phtalaten, DEHP

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

nee

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

nee

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

nee

Behoud van soorten

nee

Hoger onderwijs of opleiding

nee

Forensisch onderzoek

nee

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

nee

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Phtalaten zoals DEHP worden in veel medische PVC producten gebruikt
als weekmakers. Er is evidentie dat deze stoffen schadelijk kunnen zijn
voor de ontwikkeling, neurotoxisch en pijn kunnen veroorzaken. Deze
studie wil onderzoeken of DEHP acute pijn veroorzaakt en/of de
gevoeligheid voor de ontwikkeling van neuropatische pijn verhoogt.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De resultaten van dit onderzoek zullen bijdragen aan de kennis van het
effect van DEHP op pijn en de ontwikkeling van neuropatische pijn en
zou ertoe kunnen leiden dat DEHP in medische producten moet
vervangen worden door alternatieve weekmakers.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Sprague-Dawley ratten, N=36

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Uit voorgaande, gelijkaardige proeven blijkt dat het ongemak eerder
matig is. Met uitzondering van de specifieke gedragsafwijkingen gelinkt
aan het afbinden van de infraorbitale zenuw (i.e., verhoogd wrijfgedrag
en een verhoogde responsiviteit op von stimulatie van de snuit) kunnen
geen duidelijke gedragsafwijkingen (vb. verminderde mobiliteit en/of
exploratie, verhoogde vocalisaties, gewichtsverlies) geobserveerd
worden die wijzen op een matig of ernstig ongemak. We besluiten dat
er langdurig een lichte vorm van pijn, lijden of angst aanwezig is. Deze
interpretatie is mogelijk vatbaar voor discussie en zou er kunnen toe
lijden dat het ongemak eerder als ernstig (P3) moet beoordeeld worden.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

Uit een literatuurstudie blijkt dat er geen alternatieve dierloze
methoden bestaan om spontane neuropatische pijn te bestuderen.

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De data van de meest recente dierproef in hetzelfde diermodel werden
gebruikt om het vereiste aantal dieren te berekenen waarbij een Power
van 0.8 wordt bekomen. Hieruit blijkt dat 12 dieren per experimentele
groep noodzakelijk zijn.

Het infraorbitaal zenuw ligatie model werd oorspronkelijk ontwikkeld bij
ratten. Sindsdien zijn er, voor zover wij weten, geen modellen in andere
diersoorten ontwikkeld waarbij op een gelijkaardige manier spontane
neuropatische pijn kan onderzocht worden. Het ongemak beperkt zich
bij deze dieren tot het specifieke onderzoeksonderwerp van deze studie
(verhoogd wrijfgedrag en allodynie) en kunnen daarom, met
uitzondering van de in deze studie onderzochte pijnstillers niet verder
behandeld worden zonder de uitkomst van de studie ernstig te
compromitteren.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Magnetische resonantie beeldvorming in ratten en muizen

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

MRI ontwikkeling sequenties demosite

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

De controle dieren zullen gebruikt worden voor de MRI-practica van
verschillende opleidingsonderdelen.
Het doel is dat studenten via de MRI practica: inzicht verkrijgen in basis
MRI opnamen, en hun praktische uitwerking in moderne
beeldvormingsapparatuur ; inzicht verkrijgen in de constructie van de
verschillende beelden en de fysische parameter die gevisualiseerd wordt
(3D technieken, diffusie, perfusie, neurale activiteit, macroscopische
bloedstroommeting, angiogrammen, contrastmiddelen).

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Deze geintegreerde practica bieden de studenten naast de theoretische
lessen, een praktisch beeld van het verloop van neuroMRI opnamen:
wat zijn de nodige dierhandelingen, hoe verloopt de opname, welke
parameters bepalen het beeldcontrast, hoe worden de beelden
verwerkt. MRI opnamen op proefdieren zijn zeer translationeel naar
klinisch onderzoek en creëren zo naast een verbreding van de
technische achtergrond ook een kijk op de extra mogelijkheden voor
diagnose van ziekten, behandeling en follow-up.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

20 ratten en 20 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Op zich is de gebruikte techniek (MRI) niet invasief. De dieren kunnen
dus meerdere malen gescand worden. Wel voorzien we hierbij altijd
voldoende tijd zodat de dieren volledig herstellen van de verdoving
(voor max 4 uur verdoving/ slechts 1 meting per week). Voor de
beeldvorming worden de dieren verdoofd met isofluraan. Het hoofd
wordt geïmmobiliseerd in een stereotactisch apparaat (oorpluggen en
tandenbar). Vermits deze handelingen onder verdoving plaatsvinden
kan de proef onder matig ongemak gecategoriseerd worden. Dieren
kunnen hergebruikt worden.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De practica kan eventueel ook gebeuren worden van ex vivo samples.
Maar door de grote verschillen in in vivo versus ex vivo MR parameters
(relaxatietijden/diffusie) zijn verkregen beeldcontrasten duidelijk
verschillend voor in vivo opnamen. Metingen van functionele activiteit,
en perfusie kunnen uiteraard enkel in vivo.

Om het aantal proefdieren te beperken, zullen we bij voorkeur (herbruikbare) dieren gebruiken uit vorige dierproeven. Meerdere
dieren zijn nodig als er vele opnamen dienen te gebeuren in een korte
periode, waarbij eenzelfde dier maar beperkt mag herbruikt worden
(verdoving).

Ratten en muizen zijn de meest gebruikte proefdieren in preklinisch
neuroMRI onderzoek. De studenten zien dus hierdoor een duidelijke
link tussen preklinisch neuroMRI and het gebruik van dezelfde
technieken voor klinische diagnose en follow-up. De MRI opnamen zijn
niet invasief. Tijdens de metingen zullen de dieren verdoofd met een
inhalatie verdoving. De gekozen anesthetica staan garant voor een
snelle recovery na de meting.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Het evalueren van in situ interleukine 13 productie door IL13producerende mesenchymale stamceltransplanten.

Looptijd van het project

1/04/2018 t.e.m. 31-05-2018

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

inflammatie, interleukine-13, celtransplantatie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Vernietigende inflammatoire responsen in het centrale zenuwstelsel
(CZS) zijn een kenmerk van neurodegeneratieve pathologieën, met
multiple sclerosis (MS) en hersentrauma (incl. stroke) als uitstekende
voorbeelden die de complexe interactie aantonen tussen CZS microglia
en letsel-infiltrerende leukocyten. Huidig onderzoek in het laboratorium
richt zich op de in vivo modulatie van neuro-inflammatoire responsen
door intracerebrale implantatie van mesenchymale stamcellen (MSC)
genetisch gemodificeerd ter expressie van interleukine (IL)13, een
krachtige stimulator voor het M2a fenotype in macrofagen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

In deze bijkomende experimenten willen we onderzoeken of lokale IL13productie kan worden gedetecteerd op RNA en proteïnelevel na
transplantatie van IL13-producerende MSC in het striatum bij muizen.
Dit past binnen het kader van onze vorige pilootstudies omtrent de
transplantatie van IL13-MSC in de hersenen van muizen in verschillende
muismodellen van neuro-inflammatie, o.a. het cuprizone muismodel,
het ruggemergbeschadeging muismodel en het MCAO muismodel.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

24 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Intracerebrale injectie kan voor tijdelijk ongemak zorgen door de
chirurgische ingreep. De muizen zullen 1 week na injectie worden
opgeofferd.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

De complexiteit van pathologie-geassocieerde neuroinflammatie, en
lokale modulatie van deze inflammatie, vereist een in vivo setup.

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

In samenspraak met de statistische dienst werd voor voorgaande,
gelijkaardige experimenten bepaald hoeveel dieren per groep
geïncludeerd moeten worden. Op basis van deze berekeningen zullen
verschillen tussen de groepen voldoende significant zijn, zonder de
proefdiergroepen onnodig groot te moeten maken.
Wild type muizen zullen worden gebruikt omdat we willen nagaan of
IL13 gedetecteerd kan worden in situ, na transplantatie van IL13-MSC.
Muizen die een intracerebrale celtransplantatie ondergaan zullen preoperatief (en post-operatief) een pijnstiller toegediend krijgen.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Harmonizatie van PET beeldvorming in proefdieren tussen
onderzoekscentra

Looptijd van het project

Van 01/06/2018 tot 01/07/2020

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Harmonizatie, PET beeldvorming, Huntington, muizen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het doel van deze studie is om te komen tot een eengemaakte positron
emissie tomografie (PET) beeldvormings- en analyse methode tussen
onderzoekscentra. Hierdoor kunnen we op een eenvoudige manier
resultaten van toekomstige studies vergelijken tussen beide
onderzoekscentra. De eenmaking zal bijvoorbeeld onderzoeken wat het
effect is van de verschillende types scanners en hun eigen
eigenschappen op het resultaat. Daarnaast zullen verschillen in
handelingen zoals het voorbereiden van de dieren voor de scan en de
nabewerking van de beelden onderzocht worden. Ook deze factoren
zullen zoveel mogelijk eengemaakt worden.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Deze studie zal toelaten om een gecombineerde studies uit te voeren in
verschillende centra waarbij we eenvoudig de resultaten tussen de
verschillende centra kunnnen vergelijken en interpreteren. Dit laat toe
om sneller een completer beeld te krijgen van een bepaald muismodel
van een ziekte. Hierbij kunnen we ook het effect van een bepaalde
behandeling door beter beschrijven. Dit kan door gelijktijdig
verschillende PET tracers te gebruiken in verschillende PET centra in een
zelfde type test waarbij we een bepaalde behandeling testen. Het doel
is om dit specifiek toe te passen voor studies van een Huntington
diermodel.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

40 Q175 knock-in heterozygote C57BL/6 en 40 wildtype C57BL/6. Samen
een 80 muizen.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?

Alle handelingen gebeuren onder verdoving. De dieren zullen op het
einde van het onderzoek op een humane manier geëuthaniseerd
worden door cervical dislocatie.
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Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

We wensen een protocol voor in-vivo PET beeldvorming in muizen een
te maken ussen onderzoekcentra. Er zal ook initieel ook gewerkt worden
met fantomen maar dit laat niet toe om bv. het effect van de
voorbereiding van de dieren en andere dierspecifieke aspecten te
beoordelen.

Het doel is om een typisch in-vivo PET beeldvormings experiment na te
bootsen. Op basis van onze eerdere ervaringen met het gebruikte
diermodel in PET beeldvorming werd het aantal dieren vast gelegd.

Het doel is om PET studies een te maken. Een specifieke doel om dit te
doen voor PET studies in een diermodel van Huntington. Het betreft een
genetisch bepaalde ziekte. Het knock-in muis model is het meest
geschikte model van deze ziekte. Alle handelingen gebeuren onder
verdoving. Humane eindpunten worden gehanteerd indien de
ongemakken te groot worden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Studie naar de effecten van slaaptekort op hart- en vaatziekten.

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)
Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het doel van de studie is om de effecten van chronisch slaaptekort op
de ontwikkeling van hart- en vaatziekten te onderzoeken. Veel Westerse
mensen kampen met slaapproblemen. Wetenschappelijke studies
associëren chronisch slaaptekort met tal van aandoeningen, waaronder
hart- en vaatziekten. Zo geeft chronisch slaaptekort een 48% hoger
risico op hartziekten. Onderzoek op gezonde proefpersonen toonde een
verband tussen acuut slaaptekort en verstijving van de bloedvatwand.
Vaatstijfheid is een risicofactor voor veroudering en verkalking van
bloedvaten, wat kan leiden tot hartinfarct en beroerte. Deze
proefdierstudie zal nieuwe inzichten geven over slaaptekort en
hartziekten.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit onderzoek focust op het op punt stellen van een diermodel voor
slaaptekort. Met behulp van dit diermodel zullen we in staat zijn om
onderzoek te doen naar het ontstaansmechanisme van hartziekten ten
gevolge van slaaptekort. Daarnaast kunnen we ook mogelijke
behandelingen testen in dit diermodel. Het onderzoeksproject is ook
belangrijk om de bevolking bewust te maken van het belang van slaap
en om een gezond slaappatroon te stimuleren.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

species: muis

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

Verstoring van de slaap heeft grote impact op de gezondheid van het
proefdier en bijgevolg is er ernstig ongemak te verwachten. De slaap
van de muizen wordt verstoord door middel van geautomatiseerde
kooien met een bewegende vloer. Belangrijk is dat tijdens de nacht de
bewegende vloer inactief is en de dieren kunnen recupereren. De
dieren worden opgevolgd tijdens de studie met behulp van
bloeddrukmetingen (bij bewustzijn) en echo, voor bepaling van de
hartfunctie (onder verdoving). Deze handelingen kunnen licht ongemak
veroorzaken. Op het einde van de dierproef worden de muizen

aantal proefdieren voor studie1 en 2: 96 muizen
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

geëuthanaseerd en de grote bloedvaten geïsoleerd voor analyse van de
vaatstijfheid.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Zowel slaap als de werking van het hart en de bloedvaten zijn complexe
fysiologische processen en de interactie hiervan kan enkel in een levend
dier bestudeerd worden.

Statistische analyse toont aan dat groepen van telkens 8 dieren
voldoende groot zijn om effecten te kunnen bestuderen.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De verstoring van de slaap met behulp van geautomatiseerde kooien
wordt beschreven als een mild model voor slaaptekort. Bovendien
worden de kooien slechts geactiveerd gedurende 12 uur per dag.
Bijkomend zal er tijdens het op punt stellen van dit model ook
onderzocht worden of het verstoren van de slaap gedurende 6 uur/dag
voldoende is om effecten waar te nemen op het hart en de bloedvaten.
Indien dit het geval is, zal dit milder model gebruikt worden voor de
chronsiche studies.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Opwekken van een antigen-specifieke immuunrespons in
kameelachtigen door immunisatie

Looptijd van het project

3 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Lama, immunisatie, antilichamen, nanobodies

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Opwekken van een brede waaier aan receptor specifieke zware-keten
antilichamen in kameelachtigen. Na collectie van bloedstalen wordt het
genetisch materiaal dat codeert voor de zware ketenantilichamen
gebruikt om monoclonale nanobodies te identificeren. Nanobodies
worden tot expressie gebracht in bacteriële cellen. Het dier wordt enkel
aangewend om het genetisch materiaal te collecteren en niet voor
nanobody productie. Deze nanobodies hebben therapeutische of
diagnostische toepassingen of kunnen gebruikt worden als
wetenschappelijk reagens.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Nanobodies zullen worden gebruikt als onderzoekstool in de
ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. Het gebruik van nanobodies
bevriest de flexibiliteit van een eiwit en kan de doelwit receptor
stabilizeren in een bepaalde conformatie die gelinkt is aan een ziekte.
Deze gestabilizeerde receptor is een uniek startpunt voor de
ontwikkeling van nieuwe en verbeterde geneesmiddelen tegen een
brede waaier aan ziektes. Het gebruik van nanobodies om een receptor
in een actieve toestand te stabiliseren werd in voor het eerst in beeld
gebracht door het labo van Prof. Kobilka, met een Nobelprijs als gevolg.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Voor elk programma worden tot 4 lamas en/of alpacas geïmmuniseerd.
Dit betekent maximaal 50 dieren verspreid over een periode van 3 jaar.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

De graad van pijn en lijden is beperkt en enkel kortstondig tijdens de
eigenlijke injecties. De bloedafnames zijn niet pijnlijk, maar dieren
worden licht verdoofd om onnodige stress te vermijden. Bij immunizatie
en bloedname wordt zo tewerk gegaan dat de dieren zo weinig mogelijk
stress ondervinden aangezien het geweten is dat stress een negatieve
impact kan hebben op het immuunantwoord. De eventuele
ongemakken (zwelling, koorts, stijfheid) kunnen vergeleken met een
vaccinatie bij de mens en treden op in de eerste dagen na de injectie.
Op het einde van de proef wordt de mogelijkheid bekeken voor
hergebruik en adoptie.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het is tot nog toe onmogelijk om de verscheidenheid van een dierlijke
immuunreactie in vitro na te bootsen, meer specifiek aangezien
nanobodies afgeleid worden van zware keten antilichamen die enkel
natuurlijk voorkomen in kameelachtigen.

Per proef worden max 4 dieren gebruikt. Een meer dan 10 jaar lange
ervaring met lama immunizaties leert ons dat dit aantal een brede
diversiteit van nanobodies garandeert. Een immuunreactie verschilt van
dier tot dier. Dieren kunnen meerdere proeven doorlopen, een
recuperatieperiode van minimum 3 maanden in acht nemend. De dieren
zullen door Confo Therapeutics hergebruikt worden in de mate van het
mogelijke.

Lamas en alpacas behoren tot de kameelachtigen en bezitten specifieke
antilichamen die niet terug te vinden zijn in andere diersoorten. Er gaat
veel aandacht naar halstermak maken van de dieren zodat ze gewend
zijn aan de handelingen en weinig stress ondervinden. Om dezelfde
reden wordt sedatie gebruikt bij bloedname. De dieren hebben toegang
tot een buitenbeloop en er is geïnvesteerd in verrijkingsmateriaal ter
afwisseling (zandbak, krachtvoerbal, wilgentakken, hooitonnen, ballen,
…)

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Bewegingsanalyse van graven bij de mol (Talpa europaea)

Looptijd van het project

01/11/2018 - 01/11/2020

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

functionele morfology, biomechanica, voortbeweging

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Met de recente beschrijving van een nieuwe molsoort (Talpa aquitania),
stelt zich de vraag hoe de twee Europese molsoorten (T. aquitania en T.
europaea) functioneel morfologisch zijn aangepast aan verschillende
grondtypes. De drie-dimensionele bewegingen van de gravende
voortbeweging bij Europese mollen is echter nog niet gekend. Om
inzicht te verkrijgen in hoe mollen precies graven, heeft het huidige
project tot doel om de 3D-bewegingen tijdens het graven in detail te
beschrijven.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Deze analyse zal ons helpen te begrijpen hoe mollen anatomisch zijn
aangepast aan hun manier van voortbewegen. Deze informatie kan dan
verder van nut zijn in het verklaren van verspreidingsgebieden van de
twee soorten (T. aquitania en T. europaea), die anatomische verschillen
vertonen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Talpa europaea, 5 individuen.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

We verwachten beperkte ongemakken en mogelijke stress van lichte
aard als gevolg van het vangen, grijpen, en vasthouden van de dieren,
en het oppervlakkig adhesief aanbrengen van kleine metalen merkers.
Na de proef zullen de dieren geëuthanaseerd worden, en gebruikt voor
anatomische analyses.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Biomechanisch inzicht in het graafproces bij mollen vereist kennis van
de bewegingen die uitgevoerd worden. Zonder in-vivo analyse hiervan
zijn deze bewegingen niet te voorspellen.

De proef wordt gestopt wanneer er succesvolle Röntgenvideo-opnames
zijn van vijf individuen. Vijf individuen is een mimimum om mogelijk
duidelijk afwijkende anatomie en gedrag te elimineren, en een notie te
krijgen van variatie tussen individuen.

De wetenschappelijke vraag richt zich specifiek tot Europese
molsoorten. De gekozen soort is veelvuldig aanwezig en is heeft een
niet-bechermde status in Vlaanderen. De total duur van de dierproef is
zeer kort (minder dan 2 uur).

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Studie van het effect van 'therapie X' om tactiele allodynie ten gevolge
van een zenuwbeschadiging te onderdrukken.

Looptijd van het project

14/07/2018 - 31/11/2018

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Neuropatische, pijn, zenuw, beschadiging

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Trigeminus neuralgie patiënten die lijden onder zeer zware
pijnaanvallen kunnen nog altijd niet voldoende geholpen worden met
de bestaande behandelingen. Daarom blijft er nood aan onderzoek naar
nieuwe en betere therapieën. Een nieuwe vorm van behandeling, ie
'therapie X', probeert dit te verhelpen door het verminderen van de
zenuwactiviteit in de trigeminus zenuw.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit onderzoek zal bijdragen aan de kennis over het implenteren van
'therapie X' en zal ook een bijdrage leveren in de ontwikkeling van
'therapie X' als nieuw vorm van pijnstilling en op die manier een
belangrijke impact hebben op de levenskwaliteit van chronische pijn
patiënten die lijden aan trigeminus neuralgie.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Sprague-Dawley ratten, N=30

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Er wordt een matige vorm van ongemak voorzien. De dieren zullen
onder gehele verdoving met passende pijnstilling achteraf een ingreep
ter hoogte van de hersenen ondergaan en zullen hierdoor tijdelijk pijn
en en ongemak ervaren. Na het experiment zullen de dieren op een
stress- en pijnvrije manier geëuthanaseerd worden.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

Uit een literatuurstudie blijkt dat er geen alternatieve dierloze
methoden bestaan om spontane neuropatische pijn te bestuderen.

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Uit ervaring werd het minimaal aantal noodzakelijke dieren gekozen.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het infraorbitaal zenuw ligatie model werd oorspronkelijk ontwikkeld bij
ratten. Sindsdien zijn er, voor zover wij weten, geen modellen in andere
diersoorten ontwikkeld waarbij op een gelijkaardige manier spontane
neuropatische pijn kan onderzocht worden. Maatregelen om ongemak
te minimaliseren zijn: stressvrije huisvesting, algehele verdoving,
ondersteunende pijnstilling, dagelijkse opvolging, stress- en pijnvrije
euthanasie.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Glioblastoom van “cold” naar “hot”: combinatiestrategie voor het
ontluiken van immuuntherapeutisch potentieel.

Looptijd van het project

2018-2019

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Glioblastoom, immuuntherapie, hypoxie, TLR, HIF

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Dit project onderzoekt een nieuwe immuungebaseerde
combinatietherapie voor glioblastoom (GBM), een ziekte waarvoor
momenteel geen effectieve behandeling bestaat. Doelen: 1) evaluatie
van de therapeutische in vivo doeltreffendheid van een therapie
bestaande uit Toll-like receptor-agonisten en immuuncheckpointinhibitoren; 2) ontrafeling van het onderliggend immunologisch karakter
van deze therapie; 3) invloed van hypoxie-induceerbare factoren (HIF),
de regulatoren van GBM-kenmerk hypoxie, op immuuntherapie; 4)
therapeutische en immunologische evaluatie van drugs gericht tegen
HIF in combinatie met immuuntherapie om therapie verder te
verbeteren.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit project kan preklinische data vergaren die nodig is om door te
kunnen gaan naar een fase I klinische studie om de voorgestelde
combinatietherapie te testen voor glioblastoom.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Muizen (C57BL/6), 550

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

De dieren in de controlegroepen en waarbij de behandelingen niet
aanslaan, kunnen na verloop van tijd ernstig ongemak (SV4)
ondervinden wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot het overlijden van
het dier. De aard van het ongemak zal bestaan uit algemene
verzwakking zijn alsook hoofdpijn door de tumorgroei. Daarnaast
kunnen de muizen ook enig ongemak ondervinden van de
intraperitoneale injectie, zijnde een prik. Muizen zullen geëuthanaseerd
worden voor het hanteren van humane eindpunten of wanneer de
behandelde dieren een overleving hebben behaald die driemaal zo lang
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

is als de mediane overleving van de controlegroepen (met een minimum
van 100 dagen).

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De complexiteit van de interactie tussen de tumorcellen en de
verschillende componenten van het immuunsysteem alsook de
complexiteit van het tumormicromilieu vereisen een in vivo opstelling
om het effect van een therapeutische interventie te kunnen bestuderen.

Aan de hand van de Mead's resource equation en online sample size
calculators is berekend hoeveel dieren er nodig zijn om een gewenst
statistisch verschil te kunnen aantonen.

Experimenten worden uitgevoerd op muizen, vanwege de gelijkenissen
tussen muis- en humaan immuunsysteem. Voor de intracraniale
injecties zullen de muizen gesedeerd worden om ongemak te
minimaliseren. Er wordt gekozen voor T2-gewogen MRI beeldvorming
om intraveneuze injectie van contrastvloeistof (of substraat bij
bioluminescentiebeeldvorming) te vermijden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Praktische Oefeningen Proefdierkunde

Looptijd van het project

1-sep 2018 tot 31-aug 23

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

proefdierkunde, opleiding, practica, knaagdier

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

ja

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het doel van deze opleiding is dat deelnemers verantwoord en met
kennis van zaken dierproeven kunnen uitwerken en kunnen omgaan
met proefdieren. Hiervoor is een praktische kennismaking onontbeerlijk
waarbij men courant gebruikte proefdieren leert hanteren en enkele
basismanipulaties (o.a. bloedafname, toedienen substanties) leert
uitvoeren.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Studenten leren op een correcte wijze knaagdieren hanteren en een
aantal interventies uit te voeren voor het toedienen van bepaalde
componenten evenals bloedafnames. Als toekomstige onderzoeker
zullen zij in staat zijn op correcte wijze knaagdieren te hanteren, de
juiste toedieningsroute evenals het meest geschikte materiaal (vb
naalden van een bepaalde grootte, lengte) te kiezen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

CD-1, C57BL/6, Tau58/2 en Tau 58/4 transgene muizen en Wistar ratten
met een totaal maximum van 313 dieren/jaar (finaal aantal afhankelijk
van aantal studenten)

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Vermits dit de eerste maal is dat studenten proefdieren hanteren,
doorlopen zij uiteraard een leercurve en zijn de interventies (zoals
onderhuidse injectie) stresserender voor de dieren dan wanneer deze
door een ervaren proefdieronderzoeker uitgevoerd zouden worden. Het
maximale ongemak wordt als matig (SV3) ingeschat.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Binnen deze opleiding wordt er reeds gebruik gemaakt van een aantal
proefdiervrije alternatieven zoals computersimulaties (simulated water
maze en pain assessment) en een kunstratmodel, en worden de
theorielessen ook rijkelijk geïllustreerd met video- en fotomateriaal. Het
daadwerkelijk correct aanleren van een aantal experimentele
procedures kan enkel met levende proefdieren gebeuren.

Voor het demonstreren van de technieken maken wij gebruik van
kweekoverschotten C57BL/6 dieren afkomstig uit de verschillende
kweeklijnen waar meer WT dan TG dieren geboren worden binnen onze
groep; deze dieren zouden normaliter opgeofferd worden. Aantallen
proefdieren die aangekocht worden, worden volledig afgestemd op het
aantal ingeschreven studenten.

CD-1 muizen zijn zeer rustige, zachtaardige dieren perfect voor practica
waarbij studenten voor de eerste maal proefdieren hanteren en
interventies aanleren. Studenten werken steeds onder supervisie van
ervaren onderzoekers (max. 5 studenten per begeleider). Voor bepaalde
deelaspecten van de practica, is er zelfs een 1-op-1 begeleiding. Voor
bloedafname in de muis, worden dieren eerst onder verdoving
gebracht.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Studie voor een nieuwe therapie voor hart- en vaatziekten.

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

hart- en vaatziekten, autofagie, geneesmiddelen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Deze studie bestudeert een nieuwe therapie voor hart- en vaatziekten.
Hart- en vaatziekten worden o.a. veroorzaakt door atherosclerose. Dit is
een ontstekingsreactie van de slagaders met opstapeling van vetachtige
stoffen in de vaatwand, plaques genoemd. Het barsten van grote
plaques kan leiden tot hart- of herseninfarct. Recent werd aangetoond
dat autofagie (zelf-eten), waarbij oude componenten van de cel worden
afgebroken tot nieuwe bouwstenen, gunstige effecten heeft op de
vaatveroudering (verstijving) en op de plaques. In deze studie zullen
kandidaat-geneesmiddelen met stimulerend effect op autofagie getest
worden in muizen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Atherosclerose is één van de belangrijkste doodsoorzaken in de
westerse wereld. Verschillende onderzoeken hebben al aangetoond dat
stimulatie van autofagie gunstige effecten heeft op vaatveroudering
(stijfheid) en plaque ontwikkeling. In deze studie wordt de rol van
autofagie bij vaatveroudering verder bestudeerd. Daarnaast zullen
kandidaat-geneesmiddelen worden getest in een muismodel voor
atherosclerose. Deze stoffen werden geselecteerd uit een uitgebreide
set van chemische stoffen omwille van hun stimulerend effect op
autofagie. Dit onderzoek bevat dus een belangrijke, eerste stap naar het
ontwikkelen van een nieuwe therapie voor hart- en vaatziekten.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

soort: muis

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?

Bij de studie naar de rol van autofagie verwachten we een matig
ongemak voor de dieren.

aantal: 184 muizen

Bij de studie met het muismodel voor atherosclerose verwachten we
ernstige ongemakken voor het dier, als ook acute sterfte door hart- en
herseninfarct. Deze dieren worden zeer goed opgevolgd en zullen
geëuthaneseerd worden bij ongemak en 'abnormaal' gedrag (>20%
verlies lichaamsgewicht, gebrek aan huidverzorging en beweging).
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Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Op het einde van de studies worden alle dieren geëuthaneseerd zodat
verschillende weefsels (o.a. hart en slagaders) verder kunnen
onderzocht worden en de graad van ziekte kan bepaald worden.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De rol van autofagie en de effecten van de kandidaat-geneesmiddelen
worden initiëel ook onderzocht op cellen en geïsoleerd weefsel. Echter,
omdat het hart en de bloedvaten complexe fysiologische systemen zijn,
is het essentiëel om de effecten en de interactie van de kandidaatgeneesmiddelen in levende dieren te testen.

Statistische analyse toont aan dat groepen van 12 dieren voldoende
groot zijn om de rol van autofagie bij vaatveroudering (stijfheid) te
kunnen bestuderen.
Voor de studie met het muismodel voor atherosclerose toont statische
analyse aan dat groepen van 20 dieren noodzakelijk zijn, omwille van de
grote variabiliteit tussen de muizen bij de ontwikkeling van de
atherosclerotische plaques.
Voor de studie naar de rol van autofagie wordt er gebruik gemaakt van
transgene muizen waarbij een belangrijk autofagie-gen is gemodificeerd
zodat autofagie zeer specifiek bestudeerd kan worden. In verband met
atherosclerose is eveneens een muismodel ontwikkeld dat een zeer
gelijke ontwikkeling van atherosclerose vertoont zoals bij de mens.
Daarom is dit een zeer waardevol model om kandidaat-geneesmiddelen
te testen. Bij detectie van ongemak en 'abnormaal' gedrag (>20% verlies
lichaamsgewicht, gebrek aan huidverzorging en beweging) worden de
muizen geëuthanaseerd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Ontwikkeling van nieuwe celdood PET beeldvormingsprobes voor
vroege evaluatie van respons op therapie

Looptijd van het project

1/10/2018-30/11/2022

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

apopotosis, radiotracer, PET

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

De doelstelling van het project is de ontwikkeling en in vivo evaluatie
van PET probes voor selectieve in vivo beeldvorming van caspase-3 en
PE

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Selectieve in vivo beeldvorming van caspase-3 en PEzou kunnen helpen
om het aandeel van apoptose en meer specifiek caspase-3 en PE in een
verscheidenheid aan ziektes en therapeutische behandelingen verder op
te helderen. Bovendien zou het kunnen helpen om de vroege respons
op kankerbehandeling in beeld te brengen waardoor voorkomen kan
worden dat patiënten nodeloos aan toxische behandelingen
blootgesteld worden. Dit kan leiden tot meer efficiënte en kostreducerende gepersonaliseerde geneeskunde.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Muis CD1-/- naakt, 48 dieren; muis BALB/c, 78 dieren; en rat Hsd, 50
dieren.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Terminale experimenten worden uitgevoerd. Tijdens het experiment
wordt een matig level van ongemak verwacht bij de dieren (P1). Waar
nodig wordt anesthesie gebruikt en er worden humane eindpunten
gebruikt voor beslissing tot euthanasie.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

Het is niet mogelijk om celdood inductie in vivo in beeld te brengen
zonder kleine proefdieren zoals muizen te gebruiken.

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Standardisatie van omgeving, genotype en microbiologische kwaliteit
helpt inter-en intra-experiment variatie te reduceren, waardoor de
sensitiviteit en de reproduceerbaarheid van de resultaten
gemaximaliseerd wordt en dus het aantal dieren gereduceerd kan
worden. Het gebruik van niet-invasieve beeldvorming (PET) laat ook een
reductie van het aantal dieren toe. Een schatting van het aantal dieren
werd gedaan op basis van power analyse. Het aantal dieren is beperkt
tot een minimun zonder statistische relevantie te verliezen met het oog
op mogelijkse toekomstige klinische translatie.

Voor het beeldvormingsexperiment worden muizen gebruikt. Dit zijn
makkelijk hanteerbare dieren die toelaten cell dood in beeld te brengen
in verschillende organen met behulp van PET beeldvorming. Anesthesie
wordt gebruikt tijdens beeldvorming. Humane eindpunten
(>20%gewichtsverlies, stuipen, voedingsstop, abnormaal gedrag, andere
zichtbare tekens van lijden) worden gebruikt bij beslissing tot
euthanasie.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Optische mapping van in vivo mechanismen van het zebravishart:
exploratie van de pathogenese en overerving van catecholaminerge
polymorfe ventriculaire tachycardie.

Looptijd van het project

01/10/2018 - 30/09/2022

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Hartritmestoornissen, optogenetica

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

ja

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Mutaties in het CASQ2 gen zijn de tweede meest frequente oorzaak van
catecholaminrge polymorfe ventriculaire tachycardie (CPVT), een
erfelijke aandoening die voorbeschikt tot de ontwikkeling van lethale
hartritmestoornissen. Alhoewel de overerving van CASQ2-gerelateerde
CPVT als autosomaal recessief beschouwd werd, zijn recent enkele
famielies ontdekt met een autosomaal dominante overerving. Er is een
nood aan verdere verduidelijking van de pathogenese en overerving van
deze aandoening om de resultaten van de testen in de getroffen
famielies te kunnen valideren en toekomstige testen op CPVT beter te
kunnen interpreteren.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

CPVT is een erfelijke aandoening die voorbeschikt tot
hartritmestoornissen en plotse cardiale dood. Door de ontwikkeling van
een nieuw transgeen zebravismodel waarbij elektrische en
calciumsignalen in het hart gevisualiseerd kunnen worden is het
mogelijk om de pathogenese en overerving van CPVT beter te
bestuderen. Dit zal leiden tot een efficiënter gebruik van
gespecialiseerde preventie en management strategiën voor
verschillende diagnostische centra wereldwijd. Bovendien zal het
zebravismodel ook gebruikt kunnen worden om mogelijke bijwerkingen
van geneesmiddelen te bestuderen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Binnen dit project zullen 50 adulte transgene voltage sensor zebravissen
(D.rerio) gebruikt worden en 100 dual calcium-voltage sensor
zebravissen. Om de mutante transgene lijnen te maken zullen 750
zebravissen tussen de leeftijd van 120 hpf en adult gebruikt worden. De
adulte vissen zullen uitsluiten gebruikt worden voor eiproductie en zijn
nodig om een nieuwe lijn te ontwikkelen en de kolonie in stand te
houden. Volgens de nieuwste Europese richtlijn betreffende de
bescherming van dieren die voor wetenschappelijke doeleinden worden
gebruikt (2010/63/EU) en het daarmee samengaande uitvoeringsbesluit
van de commissie (2012/707/EU), moeten vissen als proefdieren
beschouwd worden vanaf het moment dat zij in staat zijn zich
onafhankelijk te voeden. Voor zebravissen is dit vanaf de vijfde dag na
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bevruchting (120 hpf). De experimenten in dit dossier zullen gebruik
maken van zebravisembryo’s tot op de leeftijd van drie dagen. Het gaat
hier dus reeds om een alternatieve test, niet om een dierproef.
In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Transiënte modellen voor CPVT in zebravissen vertoonden enkel een
mild cardiaal fenotype met brady- of tachycardie en atriale
ritmestoornissen. We verwachten een gelijkaardig fenotype in de CASQ2
knockout lijn. De adulte zebravissen worden enkel voor eiproductie
gebruikt en steeds gehouden in optimale en stabiele water en
temperatuurs-omstandigheden. Hierdoor wordt er een uiterst minimale
stressreactie geïnduceerd bij de adulte vissen. De zebravisembryo's
worden geanestheseerd met MS-222 3 dagen na fertilisatie vooraleer de
elektrische signalen (fluorescentie) in hun hart bestudeerd wordt.
Uiteindelijk worden de zebravisembryo's geëuthanaseerd door een
overdosis MS-222. Aangezien dit gebeurt voor 120 hpf is er geen sprake
van een dierproef.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Volgens de nieuwste Europese richtlijn betreffende de bescherming van
dieren die voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt
(2010/63/EU) en het daarmee samengaande uitvoeringsbesluit van de
commissie (2012/707/EU), moeten vissen als proefdieren beschouwd
worden vanaf het moment dat zij in staat zijn zich onafhankelijk te
voeden. Voor zebravissen is dit vanaf de vijfde dag na bevruchting (120
hpf). De experimenten in dit dossier zullen gebruik maken van
zebravisembryo’s tot op de leeftijd van vier dagen. Het gaat hier dus
reeds om een alternatieve test, niet om een dierproef.

Door de adulte vissen in de meest optimale omstandigheden te
huisvesten levert dit een eiproductie van hoge kwaliteit op. Hierdoor
worden zo min mogelijk embryo’s geproduceerd die niet aangewend
kunnen worden voor de experimenten. Daarnaast zijn alle aangewende
technieken reeds geoptimaliseerd waardoor er dus geen embryo's
gebruikt moeten worden om de technieken nog op punt te stellen.

We hebben gekozen voor een zebravismodel omdat zebravisembryo's
transparant zijn tijdens de eerste dagen van hun ontwikkeling. Dit laat
ons toe om de elektrische signalen, welke in het transgene
zebravismodel omgezet worden naar lichtsignalen, nauwkeurig te
bestuderen in het zebravishart. Hoewel het zebravishart structureel
verschillend is van het humane hart, zijn de elektrische dynamieken zeer
gelijkend. Te groot ongemak wordt vermeden door de dieren te
euthaniseren wanneer er sprake blijkt te zijn van onproportioneel lijden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Ontwikkeling van een functioneel assay om de pathogeniciteit te
bepalen van genetische varianten geïdentificeerd in patiënten met
hartritmestoornissen

Looptijd van het project

01/10/2018 - 30/09/2021

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Hartritmestoornissen, optogenetica

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

ja

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Tot op heden zijn er meer dan 50 genen beschreven die erfelijke
hartritmestoornissen kunnen veroorzaken. Dankzij de komst van de next
generation sequeneringstechnologie is het mogelijk om al deze genen
tegelijkertijd te testen in verschillende ICA patiënten in één experiment.
Dit heeft ons geconfronteerd met het feit dat het genoom een groot
aantal genetische veranderingen bevat waarvoor het onzeker is of ze
bijdragen tot het fenotype of niet (zogenaamde “varianten met
ongekende betekenis”). Om deze reden is er een hoge nood aan een
fysiologisch relevant functionele tool om de pathogeniteit van deze
varianten te testen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Plotse cardiale dood is een van de voornaamste doodsoorzaken in de
Westerse wereld en wordt vaak veroorzaakt door hartritmestoornissen.
Door de ontwikkeling van een nieuw transgeen zebravismodel waarbij
elektrische signalen in het hart gevisualiseerd kunnen worden is het
mogelijk om de pathogeniteit van genetische varianten geïdentificeerd
in patiënten met hartritmestoornissen te testen. Dit zal leiden tot een
meer accurate risico stratificatie en efficiënter gebruik van
gespecialiseerde preventie en management strategiën voor
verschillende diagnostische centra wereldwijd. Bovendien zal
zebravismodel ook gebruikt kunnen worden om mogelijke bijwerkingen
van geneesmiddelen te bestuderen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Binnen dit project zullen 50 volwassen transgene voltage sensor
zebravissen (D.rerio) gebruikt worden. Om 5 mutante transgene lijnen
te maken zullen 1100 zebravissen tussen de leeftijd van 120 hpf (uren
na bevruchting) en volwassen gebruikt worden. De volwassen vissen
zullen uitsluiten gebruikt worden voor eiproductie en zijn nodig om een
nieuwe lijn te ontwikkelen en de kolonie in stand te houden. Volgens de
nieuwste Europese richtlijn betreffende de bescherming van dieren die
voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt (2010/63/EU) en
het daarmee samengaande uitvoeringsbesluit van de commissie
(2012/707/EU), moeten vissen als proefdieren beschouwd worden vanaf
het moment dat zij in staat zijn zich onafhankelijk te voeden. Voor
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zebravissen is dit vanaf de vijfde dag na bevruchting (120 hpf). De
experimenten in dit dossier zullen vnl. gebruik maken van
zebravisembryo’s tot op de leeftijd van drie dagen. Het gaat hier dus
reeds om een alternatieve test, niet om een dierproef.
In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De volwassen zebravissen worden enkel voor eiproductie gebruikt en
steeds gehouden in optimale en stabiele water en temperatuursomstandigheden. Hierdoor wordt er een uiterst minimale stressreactie
geïnduceerd bij de volwassen vissen. De zebravisembryo's worden
geanestheseerd met MS-222 3 dagen na fertilisatie vooraleer de
elektrische signalen (fluorescentie) in hun hart bestudeerd wordt.
Uiteindelijk worden de zebravisembryo's geëuthanaseerd door een
overdosis MS-222. Aangezien dit gebeurt voor 120 hpf (uren na
bevruchting) is er geen sprake van een dierproef.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Volgens de nieuwste Europese richtlijn betreffende de bescherming van
dieren die voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt
(2010/63/EU) en het daarmee samengaande uitvoeringsbesluit van de
commissie (2012/707/EU), moeten vissen als proefdieren beschouwd
worden vanaf het moment dat zij in staat zijn zich onafhankelijk te
voeden. Voor zebravissen is dit vanaf de vijfde dag na bevruchting (120
hpf). De experimenten in dit dossier zullen gebruik maken van
zebravisembryo’s tot op de leeftijd van drie dagen. Het gaat hier dus
reeds om een alternatieve test, niet om een dierproef.

Door de volwassen vissen in de meest optimale omstandigheden te
huisvesten levert dit een eiproductie van hoge kwaliteit op. Hierdoor
worden zo min mogelijk embryo’s geproduceerd die niet aangewend
kunnen worden voor de experimenten. Daarnaast zijn alle aangewende
technieken reeds geoptimaliseerd waardoor er dus geen embryo's
gebruikt moeten worden om de technieken nog op punt te stellen.

We hebben gekozen voor een zebravismodel omdat zebravisembryo's
transparant zijn tijdens de eerste dagen van hun ontwikkeling. Dit laat
ons toe om de elektrische signalen, welke in het transgene
zebravismodel omgezet worden naar lichtsignalen, nauwkeurig te
bestuderen in het zebravishart. Hoewel het zebravishart structureel
verschillend is van het menselijk hart, zijn de elektrische dynamieken
zeer gelijkend. Te groot ongemak wordt vermeden door de dieren te
euthaniseren wanneer er sprake blijkt te zijn van onproportioneel lijden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Het in beeld brengen van de receptor activator van de nucleaire factor κ
B ligand (RANKL) tumor micro-omgeving aan de hand van immuno-PET
in modellen van hoofd-hals- en borstkanker.

Looptijd van het project

01/10/2018 - 30/09/2022

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

RANKL; immuno PET/CT; kanker; micro-omgeving

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

De receptor activator van de nucleaire factor κ B ligand (RANKL) is
betrokken bij de carcinogenesis, specifiek bij het in stand houden van de
stamcel populatie en de opregulatie van anti-celdood
signaaltransductiewegen. In de tumor micro-omgeving is RANKL
expressie door kankercellen geassocieerd met een slechte prognose en
een meer agressieve ziekte.
Het doel is om een nieuwe PET speurstof te maken voor niet-invasieve
beeldvorming van RANKL expressie en deze als nieuwe biomerker voor
RANK/RANKL signalisatie in de tumor micro-omgeving te kunnen
gebruiken bij het selecteren van therapie.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Het oraal plaveiselcelcarcinoom (OSCC) en triple negatieve borstkanker
(TNBC) zijn geassocieerd met RANKL expressie en slechte klinische
afloop. Er is een duidelijke nood aan betere prognostische biomerkers
en behandelingsopties. In dit project, zal de monoklonale anti-RANKL
antistof denosumab gewijzigd worden om een immuno-PET
beeldvormingsbiomerker van RANKL expressie te ontwikkelen en de
dynamiek ervan in het tumor micromilieu te onderzoeken in
preklinische modellen van OSCC en TNBC. Een gevalideerde nietinvasievebeeldvormingsbiomerker zal een nuttig preklinisch instrument
zijn om de rol van RANKL op te helderen met potentieel een
therapeutisch doeleinde.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Naakte muis (n=134)

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van

We verwachten een matig ongemak voor de dieren. De tumoren zullen
onderhuids worden ingeplant, wat de normale fysiologie van het dier
normaliter slechts minimaal hindert. Het metastatisch model wordt
nauwlettend opgevolgd zodat hier ook de dieren een zo minimaal
mogelijk ongemak zullen ondervinden. De toegediende therapieën
veroorzaken normaal gezien geen grote nevenwerkingen. Tijdens de
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deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

PET/BLI zullen de dieren worden verdoofd. Op het einde van de
experimenten, of wanneer humane eindpunten worden bereikt, worden
de dieren opgeofferd door cervicale dislocatie en worden de tumoren
verwijderd voor microscopische analyses.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Om de tumor micro-omgeving te kunnen bestuderen, moeten de
kankercellen de kans krijgen tumoren te vormen in hun natuurlijke
omgeving (in vivo). Dit kunnen we onmogelijk simuleren door de cellen
in cultuurflessen of petrischalen te laten groeien (in vitro). Door de
cellen in te planten in muizen, zullen ze bovendien bepaalde
(genetische) eigenschappen behouden die ze zouden kunnen verliezen
gedurende de in vitro cultuurfase. Muismodellen zijn bovendien
vertaalbaarder naar de klinische fase.

Voor de drie experimentele delen werd steeds een power-analyse
uitgevoerd om het geschikt aantal dieren per groep te bepalen.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Voor de xenograft modellen werken we met naakte muizen die een
defect immuunsysteem hebben. Dit is noodzakelijk omdat we
menselijke kankercellen zullen inplanten bij de dieren, die door een
intact immuunsysteem zouden worden verstoten. Ons labo heeft veel
ervaring met de gebruikte diermodellen. Er wordt kooiverrijking
voorzien. Dieren zullen verdoofd worden tijdens beeldvorming. Humane
eindpunten zullen in acht worden genomen, en strikt opgevolgd worden

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Een geïntegreerde studie naar de effecten van langdurige blootstelling
aan kunstmatig licht tijdens de nacht op in het wild levende koolmezen
(Parus major) en naar de effectiviteit van mitigerende strategieën

Looptijd van het project

01/10/2018-30/09/2021

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

lichtvervuiling, slaap, fitness, gezondheid

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

We zullen onderzoek doen op de effecten op lange termijn van
lichtvervuiling en de effectiviteit van opkomende mitigerende
strategiën. Mitigerende strategiën proberen, door bvb een lagere licht
intensiteit te gebruiken, om de effecten van lichtvervuiling te
verminderen. We zullen de invloed van lichtvervuiling op het
slaapgedrag en ouderzorg onderzoeken, alsmede hoe het de
gezondheid van volwassenen en jongen beinvloed. Daarnaast willen we
beoordelen in hoeverre mitigerende strategieën effectief zijn in het
verminderen van deze effecten.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Lichtvervuiling neemt per jaar toe met gemiddeld 6% terwijl de effecten
ervan weinig bekend zijn. De kennis die voortvloeit uit onze studie is van
belang voor natuurvriendelijke verlichting en milieubeleid.
Verschillende belanghebbenden, die behoefte hebben aan deze kennis,
zijn reeds geïdentificeerd; waaronder: autoriteiten zoals de Vlaamse
overheid, ingenieursbureaus zoals ARCADIS en bedrijven die verlichting
ontwikkelen zoals Schréder.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

De koolmees Parus major, 660 individuen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

Het vangen en manipuleren van de vogels, inclusief bloed afname, zal
mogelijk een beperkt ongerief met zich meebrengen. Tijdelijke
verlichting tijdens de nacht kan stress veroorzaken. De directe en lange
termijn effecten zullen zeer beperkt zijn. De dieren zullen gedurende
hun hele leven gemonitord worden.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het is nodig om de effecten van lichtvervuiling in een natuurlijk wilde
populatie te onderzoeken. Deze effecten kunnen alleen onderzocht
worden in levende dieren.

We zullen waar mogelijk een aangepast experimenteel design gebruiken
om het aantal proefdieren te minimaliseren zonder de betrouwbaarheid
van de statistische analyses te verminderen. Voorgaande experimenten
naar de effecten van lichtvervuiling gebruiken vergelijkbare aantallen
van dieren. Elke gemanipuleerde vogel kan gebruikt worden voor
verdere onderzoeken, simultaan met het huidige onderzoek of tijdens
toekomstige studies.

De koolmees is een belangrijke modelsoort voor onderzoek naar
gedragsecologie en lichtvervuiling en de koolmees broedt in nestkasten
waardoor ze gemakkelijk te bestuderen zijn. De dieren worden enkel
aan relatief korte-termijn experimenten blootgesteld die ecologisch
relevant zijn (en de natuurlijke situatie representeren).

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Is melanopsine een mediator van seizoenale neuroplasticiteit in
spreeuwen ?

Looptijd van het project

01/10/2018 tot 30/09/2021

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Melanopsin, neuroplasticiteit, MEMRI, optro-fMRI

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Licht heeft een diepgaand effect op neurologische ontwikkeling en
plasticiteit. We veronderstelden en wilden onderzoeken of de nietimaging fotoreceptie gemedieerd door melanopsin (OPN4). We
gebruiken fotoperiodieke Europese spreeuwen die reversibele
veranderingen in neuroplasticiteit vertonen in reactie op fotoperiode.
Ten eerste zal de moleculaire kaart van melanopsine-expressie worden
verkregen. Vervolgens zal de expressie van Melanopsine worden
gemoduleerd door chemische behandeling of specifieke lichtgolflengten
bij deze vogels en zal het effect neuroplasticiteit worden bestudeerd.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Spreeuwen vertonen omkeerbare veranderingen in neuroplasticiteit als
reactie op seizoensveranderingen in het licht. Omdat licht de
neuroplasticiteit beïnvloedt, willen we onderzoeken of op melanopsine
gebaseerde functies van licht beide aspecten reguleren. Onze resultaten
zullen de eerste zijn om de moleculaire mechanismen te bestuderen die
ten grondslag liggen aan deze reversibele veranderingen die mogelijk
implicaties hebben voor neurodegeneratieve ziekten zoals Alzhimer's,
waar neuroplasticiteit wordt belemmerd. Het zal ook nieuwe kennis
genereren over het NIF-systeem bij vogels en hoe variabiliteit van het
seizoenslicht de hersenveranderingen kan beïnvloeden

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Sturnus Vulgaris, spreeuw, 71 mannetje voor 3 experimenten,voor 3 jaar

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

In 3 experimenten zullen in totaal 25 dieren menselijk worden
opgeofferd na het gebruik van geschikte anesthesie voor
weefselverzameling. Voor andere experimenten zullen alle dieren
meerdere keren worden gevangen en verdoofd met isofluraan om een
MRI-experiment uit te voeren. De gebruikte dosis en de duur
(anesthesie) worden zo kort mogelijk gehouden. In alle
beeldvormingssessies worden de ademhaling en lichaamstemperatuur
van de dieren zorgvuldig gevolgd. Aan het einde van het onderzoek
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

worden de vogels opgenomen in de huidige kolonie. De algemene
toestand van de dieren zal 5x / week worden gecontroleerd

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De onderzoeksvragen hebben betrekking tot neuronale plasticiteit in
respons op de omgeving. Dit kan niet nagebootst worden in celculturen
of preparaten. Daar het gaat over het vergaren van fundamentele
kennis, kunnen we geen simulaties gebruiken. Gepaste referenties
kunnen gevonden worden in de gedetailleerde aanvraag.

Het aantal dieren nodig om de resultaten met voldoende statistische
kracht te interpreteren staat beschreven in wetenschappelijke
publicaties (te vinden in de gedetailleerde aanvraag).

Zangvogels zijn een van de weinige diersoorten die natuurlijke
seizoenale plasticiteit vertonen en daardoor het model bij uitstek voor
onze onderzoeksvraag.
We gebruiken de laagst mogelijke dosis aneasthesie en de kortst
mogelijke scantijd tijdens de experimenten. Na anaesthesie laten we de
dieren in speciaal aangepaste recovery boxen ontwaken.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Binnenoorgentherapie als preventie van doofheid bij DFNA9.

Looptijd van het project

1 oktober 2018 tot 30 september 2022

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Gehoorverlies, evenwicht.

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Gehoorverlies is het meest voorkomende aandoening in menselijke
bevolkingen, die de kwaliteit van leven van 360 miljoen mensen
wereldwijd beïnvloedt. Evenwichtsuitval heeft een nadelig en
onomkeerbaar effect op de kwaliteit van leven en
arbeidsongeschiktheid. Het doel van dit project is om te evalueren of
gentherapie het ontstaan van gehoorverlies en evenwichtsverlies kan
verminderen of voorkomen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit project is noodzakelijk voor verder onderzoek of falen van de
evenwichtsfunctie en doofheid bij mensen kan worden behandeld door
gentherapie. Dat zou de kwaliteit van leven van miljoenen mensen
wereldwijd verbeteren.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Transgene CochG88E/G88E en CochG88E/wt muizen en wild-type
muizen (totaal 315 dieren).

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Door een progressieve uitval van evenwichtsfunctie en gehoorverlies
kunnen de dieren op latere leeftijd een ongemak ervaren. De
waarschijnlijke graad van ernst is matig. Op het einde van de proef
worden de dieren op een humane manier geëuthanaseerd.

Toepassing van de 3Vs

915

1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Studies in transgene knaagdieren zijn belangrijk om de mechanismen
van een progressieve uitval van evenwichtsfunctie en gehoorverlies
goed te kunnen begrijpen. Het is ook de enige methode om een
innovatieve gentherapie te bestuderen.

Rekening houdend met de individuele variatie en de lange duur van het
experiment (24 maanden) kunnen we stellen dat standard 15 muizen
per groep dienen getest te worden.

Dit model betreft de transgene CochG88E/G88E muis die fenotypisch
sterk overeenkomt met een aandoening die leidt tot uitval van
evenwichtsfunctie en tot doofheid bij de mens. Verrijking zal worden
aangeboden onder vorm van nestmateriaal en tunnels. De dieren
worden in groepen gehuisvest. Humane eindpunten worden gehanteerd
indien de ongemakken bij de dieren te groot worden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Een nieuwe combinatiestrategie van chemotherapie en anti-CD70
immuuntherapie: onderzoek naar de inductie van immunogene celdood
(ICD) door verschillende chemotherapeutische agentia in vivo.

Looptijd van het project

01/10/2018-01/10/2022

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Longkanker, chemotherapie, immunogene celdood

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Voor patiënten met niet-kleincellig longcarcinoom (NKCLC) is er
dringend nood aan een nieuwe therapie om de slechte
overlevingskansen te verhogen en de levenskwaliteit te verbeteren. Ons
globale project focust op een nieuwe combinatietherapie van anti-CD70
immuuntherapie met de ideale chemotherapeutische partner die een
anti-tumor immuunrespons kan opwekken. Bijgevolg is het doel van dit
project om de immunogene capaciteit van onze chemotherapeutische
agenten, die reeds in vitro onderzocht werden, te evalueren a.d.h.v. een
vaccinatie experiment, de gouden standaard methode om ICD, een
specifieke vorm van celdood die het immuunsysteem activeert, te
bevestigen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit project zal tot nieuwe inzichten leiden omtrent de immunogene
capaciteit van chemotherapeutische agenten in NKCLC die reeds veel
gebruikt worden in de kliniek. Naast in vitro onderzoek, is het
noodzakelijk dit project in vivo te evalueren om ICD te bevestigen in een
model met een competent immuunsysteem. Uit dit onderzoek zal de
ideale chemotherapeutische partner voor anti-CD70 immuuntherapie
geselecteerd kunnen worden wat mogelijk maakt om deze
veelbelovende combinatiestrategie verder te onderzoeken en een stap
dichter bij de kliniek te brengen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

C57BL/6: 42 vrouwelijke muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het

Alle muizen zullen na vaccinatie blootgesteld worden aan levende
longkankercellen. Muizen in de negatieve controle groepen (vaccinatie
met PBS en niet-ICD-inducer), zullen met zekerheid een tumor
ontwikkelen. Muizen in de positieve en behandelde groepen hebben
minder kans (doch reëel) om een tumor te ontwikkelen. Na 60 dagen
en/of wanneer andere humane eindpunten bereikt worden, zullen de
muizen geëuthanaseerd worden.
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uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het doel van dit project is om het in vitro onderzoek verder in vivo te
bevestigen waarbij een intact immuunsysteem aanwezig is. Deze
complexe interactie tussen de componenten van het immuunsysteem
en de al dan niet behandelde tumorcellen is noodzakelijk om te
bevestigen dat onze chemotherapie al dan niet het immuunsysteem
activeert.

Om het minimum aantal dieren te gebruiken voor deze pilootstudie,
hebben we de 'Mead's resource equation' gehanteerd waarbij E = N-B-T,
met N = totaal # dieren in de studie - 1; B = blokkerende factoren (vb.
Omgevingsfactoren) in het experiment die de outcome kunnen
beinvloeden - 1; T = # behandelingsgroepen - 1; E = vrijheidsgraden van
het 'error component' (tussen 10-20)

Experimenten worden uitgevoerd op muizen, vanwege de gelijkenissen
tussen muis- en humaan immuunsysteem. In elke kooi zal
'kooiverrijking' worden aangebracht (huisjes en nestmateriaal) zodat de
dieren een zo hoog mogelijk welbehagen ondervinden in hun omgeving.
Voor de subcutane vaccinatie en andere injecties wordt geen sedatie
gebruikt omdat dit een minimaal invasieve ingreep is.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Diagnostisch en therapeutisch potentieel van microRNA-212 in HFpEF

Looptijd van het project

01/10/2018 - 31/09/2022

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

hartfalen - HFpEF - microRNA

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

We stellen de volgende doelen voor: (1) De expressie van het miR panel
nagaan in verschillende knaagdiermodellen van HFpEF. We stellen
voorop dat de expressie van het miR panel verschilt tussen de
fenotypes. Tevens verwachten we een relatie tussen de microRNA
expressie en metingen van cardiale, vasculaire en skeletspierfunctie. (2)
De systemische toediening van microRNA inhibitoren en mimics
oppuntstellen. We stellen voorop dat we microRNA succesvol kunnen
inhiberen en toedienen in vivo. (3) Het in vivo effect bestuderen van
deze microRNA therapie op de cardiale, vasculaire en skeletspier functie
in verschillende knaagdiermodellen van HFpEF. We stellen voorop dat
microRNA therapie de inspanningscapaciteit verbetert via herstel van
cardiale, endotheliale en/of skeletspier functie.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Hartfalen met bewaarde ejectiefractie (heart failure with preserved
ejection fraction, HFpEF) is momenteel het meest voorkomende type
hartfalen, en deze aandoening zal enkel nog toenemen door de
vergrijzing. Er is momenteel geen enkele therapie beschikbaar die de
slechte prognose (75% mortaliteit op 5 jaar) van deze patiënten kan
verbeteren. In dit project onderzoeken we RNA modulatie door
systemische toediening van microRNA inhibitoren of microRNA mimics.
We willen onderzoeken of microRNA therapie een verbetering geeft van
de cardiale, vasculaire en skeletspier-functie en inspanningscapaciteit in
HFpEF. Deze dierproef leidt op middellange termijn tot een mogelijke
behandeling voor HFpEF.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Muizen (247) en ratten (101)

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke

De experimenten zijn terminaal (SV1). VOOR het terminale experiment
(druk-volume-meting van het hart) gebeuren additionele experimenten
(echocardiografie, injectie) die maximaal matig (SV2) lijden veroorzaken.
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of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De complexiteit van een systemische aandoening als HFpEF, waarbij er
pathofysiologische veranderingen in verschillende organen (hart,
bloedvaten, skeletspier, nieren) zijn, kan onmogelijk omvat worden in
een in vitro of in silico experiment, noch in lagere diersoorten

Het aantal dieren in de onderzoeksgroepen is beperkt tot het aantal
nodig om de vraagstelling te beantwoorden. Het minimum aantal dieren
per groep werd berekend volgens statistische berekeningen.

Muizen en ratten zijn de laagste diersoorten waarop het probleem van
HFPEF kan onderzocht worden. Om de ongemakken van de dieren te
beperken onderzoeken we de dieren in de vroege stadia van de ziekte,
vooraleer belangrijke ongemakken optreden. Tussentijdse analyses
verlopen zonder ongemak (echografie langs de borstkas), en eind
evaluatie verloopt onder algemene narcose met pijnloze dood tot
gevolg. De geteste behandelingsvormen hebben geen neveneffecten.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Ontrafelen van de onderscheidende pathomechanismen voor biglycan
gerelateerde aortopathie en spondylo-epi-metafysaire dysplasie

Looptijd van het project

01/09/2018 - 30/06/2020

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Biglycan, aortopathie, skeletale dyplasie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het algemeen doel van dit project is het ontrafelen van de
onderliggende mechanismen van verschillende BGN mutaties in de
ontwikkeling van twee zeer verschillende fenotypes: syndromale
thoracale aorta aneurysma's en dissecties (TAAD, Meester-Loeys
syndroom) en X-gebonden spondylo-epi-metaphysaire dysplasie (XSEMD).

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De verwachte resultaten zullen gunstig zijn voor genetische counseling
en klinische opvolging van de families. Bovendien kunnen de resultaten
leiden tot de ontwikkeling van meer gepersonaliseerde preventieve
therapeutische strategieën voor beide ziekten.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

We zullen 215 muizen gebruiken

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De verwachte ernst van het ongemak wordt voorspeld licht te zijn (P1).
Ongemak in TAA muizen wordt geacht gelijkaardig te zijn aan humane
TAA patiënten (i.e. gelimiteerd). TAA zijn gewoonlijk asymptomatisch en
worden niet opgemerkt totdat plotse dood ten gevolge van een
dissectie plaatsvindt. Van het skeletale dysplasie fenotype wordt ook
niet verwacht dat dit leidt tot ernstig ongemak van de dieren, aangezien
in mensen deze mutatie leidt tot een klein gestalte en osteoartritis.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het aantal patiënten met een biglycan mutatie (zowel X-SEMD en TAAD)
is momenteel gelimiteerd. Om te onderzoeken waarom sommige
patiënten met een BGN mutatie een cardiovasculair fenotype en andere
een skeletaal fenotype ontwikkelen, is een muis model nodig om de
complexe cardiovasculaire en skeletale orgaansystemen na te bootsen.

Het minimum aantal dieren werd statistisch berekend. Een deel van de
dieren werd al gegenereerd voor een ander project en daarom zal het
aantal muizen in deze studie verder gereduceerd worden. Bovendien
werd een collaboratie opgezet om de craniofaciale aspecten van
biglycan-gerelateerde syndromen te onderzoeken.

De onderliggende pathomechanismen van biglycan-gerelateerde
aortopathie en spondylo-epi-methaphysaire dysplasie blijven tot op
heden ongekend. Een knock-out en knock-in muismodel, respectievelijk,
zullen hier meer inzicht in geven, aangezien dit model de complexe
humane orgaansystemen van bot en aorta na kan bootsen en ook is het
model genetisch modificeerbaar.
We verachten niet dat de dieren ongemak zullen ondervinden. Echter,
wanneer tekenen ernstige pijn of stress worden geobserveerd, zullen
we de dieren tijdig euthanaseren.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Hartinfarct en ontsteking in de context van chronisch nierlijden

Looptijd van het project

15/09/2018 - 14/09/2023

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

hartinfarct / nierlijden / ontsteking

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het doel van dit project is het effect van chronisch nierlijden te
onderzoeken op de herstelmechanismen van het hart na een infarct bij
muizen met een hoog cholesterolgehalte en slagaderverkalking.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Patiënten met chronisch nierlijden vertonen een beduidend verhoogd
risico van hart- en vaatziekten. De bevinding dat chronisch nierlijden
een onafhankelijke risocofactor is van hart- en vaatziekten verklaart
minstens gedeeltelijk waarom de huidige behandelingen van hart- en
vaatziekten bij chronisch nierlijden grotendeels hebben gefaald. Om
nieuwe therapieën te kunnen ontwikkelen die leiden tot een
verminderde ziektetoestand en sterfte bij patiënten met chronisch
nierlijden is een beter begrip nodig van de effecten van
ontstekingsmediatoren geassocieerd aan chronisch nierlijden op het
herstel van het hart na een acuut hartinfarct. Dit project zal hiertoe in
grote mate bijdragen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

224 muizen (82 wild type muizen en 142 ApoE-/- muizen)

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

Induceren van hartinfarct en nierlijden en gebruik van vetrijk dieet.
Negatieve effecten: hartinfarct en nierlijden. Graad: ernstig. Lot van de
dieren na het project: euthanasie (onder volledige anesthesie met
middelen met pijnstillende eigenschappen; pijnloze euthanasie)
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Chronische nierziekte en een hartinfarct gaan gepaard met complexe
pathofysiologisch processen die enkel in proefdieren (zoals muizen) op
een correcte manier kunnen nagebootst worden.

We baseren ons op statistische analysen om met een minimaal aantal
dieren toch significante resultaten te bekomen.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Enkel bij muizen is de genetische modificatie voor een hoog
cholesterolgehalte beschikbaar die we nodig hebben voor het geplande
experiment. Slagaderverkalking is een complex pathofysiologisch proces
en bij deze genetisch gemodificeerde muizen verloopt de ontwikkeling
gelijkaardig als bij de mens. Chronisch nierlijden en een hartinfarct
kunnen geïnduceerd worden bij muizen. Na ingrepen worden krachtige
pijnstillers toegediend. Bij tekenen van ernstige pijn of abnormaal
gewichtsverlies (>20%) worden de dieren geëuthanaseerd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Hoe de interactie tussen neuronenpopulaties in de basale voorhersenen
de hersenstaat bepaalt en hoe dit veranderd is in de ziekte van
Alzheimer/ De rol van niet-cholinerge neuronen in cholinerge
neuromodulatie

Looptijd van het project

01.09.2018-31.12.2022

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

fMRI, optogenetica, Alzheimer, basale voorhersenen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

In dit project bestuderen we de interactie tussen cholinerge en nietcholinerge (GABAerge en glutamaterge) neuronen in de basale
voorhersenen (een hersenstructuur van enorm belang in de ziekte van
Alzheimer) en trachten we licht te werpen op hoe cholinerge neuronen
de andere twee neuronale types in de basale voorhersenen beïnvloeden
in gezonde dieren en een diermodel voor de ziekte van Alzheimer.
Technieken als fMRI, optogenetica en vezel-optische calcium recordings
worden gecombineerd met gedragstesten om meer inzicht te verwerven
in de behandeling van cognitieve stoornissen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Het voorgestelde onderzoeksproject stelt een innovatieve en
multimodale aanpak voor om een beter begrip te verwerven van de
neuronale netwerken in de basale voorhersenen, zowel in gezonde
dieren als in pathologische condities zoals de ziekte van Alzheimer. The
resultaten van deze studie zijn van uiterst belang om de pathogenese
van Alzheimer te begrijpen, welke de weg zal openen naar de
ontwikkeling van nieuwe behandelingen voor cognitieve aandoeningen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Rat, 365

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

De dieren worden verwacht matig ongemak (SV3) te vertonen ten
gevolge van de operaties. Pijn wordt zoveel mogelijk vermeden met
behulp van de correcte geneesmiddelen (analgetica). De dieren worden
geëuthanaseerd op het einde van het experiment. Het hersenweefsel
wordt gebruikt voor histologische doeleinden.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het hoofddoel van deze studie is om in vivo de neuronale circuits in de
basale voorhersenen te bestuderen en cholinerge neuromodulatie uit te
voeren van de niet-cholinerge neuronen in de basale voorhersenen
zowel in gezonde als pathologische condities. Dit is enkel mogelijk
wanneer we gezonde dieren en diermodellen voor Alzheimer gebruiken.

Op basis van onze ervaring met dit soort experimenten, weten we dat
een minimum van 10 dieren per groep vereist is om de statistische
validiteit van de studie te garanderen. Vijf extra dieren per groep zullen
geïncludeerd worden om te compenseren voor mogelijke complicaties
gerelateerd aan de gebruikte technieken.

We kozen ratten als diermodel voor deze studie omdat de technieken
die we zullen gebruiken al in dit model ontwikkeld zijn. De
toepasbaarheid van translationeel onderzoek in ratten naar de mens toe
is bovendien heel hoog. Om pijn te minimaliseren, zullen dieren
geänestheseerd worden tijdens de operaties en verdoofd worden
tijdens de MRI scans. Maximale aandacht zal ook gehanteerd worden
tijdens procedures in wakkere ratten. Humane eindpunten worden
gehanteerd. Dieren worden geëuthanaseerd als teveel pijn wordt
vastgesteld. Kooiverrijking wordt voorzien.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Cholinerge en noradrenerge modulatie van geheugen en
gemoedstoestand

Looptijd van het project

01.09.2018 - 31.12.2021

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Alzheimer, dementie, neuromodulatie, therapie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Acetylcholine en noradrenaline zijn neurotransmitters die betrokken zijn
bij de ziekte van Alzheimer. Wij onderzoeken of het verhogen van
acetylcholine in een specifieke pathway in de hersenen, of het verhogen
van noradrenaline in een specifieke pathway, of de combinatie van de
twee, een gunstig effect heeft op zowel geheugen- als depressieve
klachten in een diermodel voor de ziekte van Alzheimer, en of het tot
netwerk reorganisatie leidt in de hersenen, wat we zullen onderzoeken
met behulp van MRI.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De huidige therapieën voor de ziekte van Alzheimer zijn ontoereikend.
In dit project onderzoeken wij verschillende nieuwe therapieën voor
Alzheimer in een diermodel. Het verhogen van acetylcholine heeft al zijn
nut bewezen in de bestrijding van geheugenklachten in Alzheimer
patiënten, maar sommige studies doen vermoeden dat verhoogde
acetylcholine depressieve klachten kan verergeren. Het verhogen van
noradrenaline kan depressieve klachten verbeteren in mensen met
depressie en zou mogelijks ook geheugenklachten kunnen verbeteren.
Wij gaan op zoek naar de beste therapie.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Rat, 772

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De ratten met Alzheimer kunnen geheugen- en depressieve klachten
vertonen. De operaties beschreven in het project kunnen matige
klachten veroorzaken, maar deze zijn van voorbijgaande aard en pijn
wordt zoveel mogelijk vermeden met behulp van de correcte
geneesmiddelen (analgetica). Op het einde van het project worden de
dieren geëuthanaseerd. Het hersenweefsel wordt gebruikt om meer
inzicht te krijgen in de pathologie van de ziekte van Alzheimer en het
effect van de geteste therapieën.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De ziekte van Alzheimer is een complexe neurologische ziekte. Het
uittesten van nieuwe therapieën die tot doel hebben om de geheugenen depressieve klachten te verbeteren kan enkel in een diermodel
gebeuren.

We hebben statistische analyses toegepast om er zeker van te zijn dat
we niet meer dieren gebruiken dan strikt noodzakelijk is, maar
tegelijkertijd dat we voldoende dieren hebben om er zeker van te zijn
dat de therapieën werken of niet.

We gebruiken een zoogdier gezien de grote gelijkenissen met de mens.
We verkiezen ratten in plaats van muizen omdat deze groter zijn (wat
een voordeel is voor MRI) en gemakkelijker om mee om te gaan (wat
een voordeel is voor de gedragstesten). Het gebruikte rat model is een
heel goed model voor de ziekte van Alzheimer. We gebruiken de
gepaste analgetica tijdens de operaties om ongemak te minimaliseren.
De dieren worden nauw opgevolgd om er zeker van te zijn dat ze geen
ongemak vertonen. Als ongemak wordt opgemerkt, dan worden
opnieuw analgetica (pijnstillende medicatie) toegediend.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Validatie van nieuwe autofagie inducerende compounds in GFP-LC3
muizen

Looptijd van het project

01/10/2018 - 30/09/2019

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

autofagie inductie, small molecules, GFP-LC3

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Autofagie is een cellulair homeostatisch mechanisme en autofagie
deficiëntie draagt bij aan de ontwikkeling van verschillende
pathologieën zoals hart en vaatziekten en neurodegeneratie. Het
induceren van autofagie lijkt dus een goede preventie en
behandelingsstrategie, maar momenteel zijn er geen specifieke
autofagie inducerende geneesmiddelen beschikbaar. Door middel van
een 'high-throughput' studie hebben we enkele interessante autofagie
inducerende stoffen geïdentificeerd die we in deze studie willen
valideren in een muismodel dat het opvolgen van autofagie mogelijk
maakt (GFP-LC3 muizen).

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Indien we in het huidige experiment kunnen aantonen dat de
geselecteerde compounds in vivo autofagie induceren, dan kunnen we
in een volgende fase evalueren of deze potentiële geneesmiddelen de
progressie van verschillende pathologieën kunnen vertragen. Het doel is
uiteindelijk om via farmacologische inductie van autofagie bij te dragen
aan de preventie en behandeling van o.a. cardiovasculaire en
neurodegeneratieve aandoeningen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Er zullen 30 muizen gebruikt worden in dit project.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

We verwachten binnen dit protocol enkel licht ongemak gerelateerd aan
het inplanten van osmotische minipompen. De dieren worden na de
procedure zeer goed opgevolgd en op het einde van het experiment
zullen de dieren geëuthanaseerd worden.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Om aan te tonen of de geselecteerde compounds in staat zijn om
autofagie te induceren in zoogdieren, maken we gebruik van GFP-LC3
muizen. Er is momenteel geen in vitro methode beschikbaar die als
alternatief gebruikt kan worden.

We baseren ons op een eigen statistische analyse om met een minimaal
aantal dieren toch significante resultaten te bekomen.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Enkel bij muizen is de genetische modificatie beschikbaar die we nodig
hebben voor het geplande experiment. GFP-LC3 muizen zijn ideaal voor
het opvolgen van autofagie aangezien er zeer duidelijk GFP positieve
punctae te zien zijn wanneer de autofagosomen zich vormen.
Bij detectie van 'abnormaal' gedrag (>20% verlies lichaamsgewicht,
gebrek aan huidverzorging en beweging) worden de muizen
geëuthanaseerd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Remmen van de intra-plaque angiogenese door hydroxytyrosol met als
doel atherosclerotische plaques te stabiliseren

Looptijd van het project

01/09/2018 - 31/08/2019

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

atherosclerose, hydroxytyrosol, neovascularisatie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Intraplaque neovascularisatie leidt tot destabilisatie van
atherosclerotische plaques en verhoogt de kans op ruptuur en
complicaties zoals een hartinfarct en een beroerte. Recent onderzoek
heeft aangetoond dat hydroxytyrosol, een polyfenol dat voorkomt in
olijven en olijfolie, in staat is om de angiogenese te remmen. Bovendien
zijn er geen nevenwerkingen gekend van dit polyfenol, zelfs niet bij hoge
dosissen tot 500mg/kg/dag. Het doel van deze studie is dan ook om te
bewijzen dat hydroxytyrosol de angiogenese in atherosclerotische
plaques kan remmen met stabielere plaques als resultaat en een
vermindering van de cardiovasculaire complicaties.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Het ruptureren van atherosclerotische plaques blijft de voornaamste
oorzaak van acute cardiovasculaire complicaties en is verantwoordelijk
voor 3,9 miljoen sterfgevallen in Europa elk jaar. Het ontwikkelen van
nieuwe behandelingsstrategieën is van groot belang om zowel de
sociale en economische last van cardiovasculaire aandoeningen te
verminderen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Er zullen 12 muizen gebruikt worden.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?

We verwachten binnen dit protocol acute sterfte door ruptuur van
atherosclerotische plaques. Waarschijnlijk treden op het moment van
plaqueruptuur en net ervoor kortstondig ook ernstige ongemakken (P3)
op. Dit zal zeer goed opgevolgd worden en indien nodig zullen de dieren
geëuthanaseerd worden.

Dit project zal in grote mate bijdragen aan de kennis van het
werkingsmechanisme van olijfpolyfenolen en is een belangrijke eerste
stap in de implementatie van ‘nutraceuticals’ gebaseerd op
hydroxytyrosol als therapie bij cardiovasculaire aandoeningen.
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Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Atherosclerose is een complex pathofysiologisch proces dat enkel in
proefdieren (zoals muizen) op een correcte manier kan nagebootst
worden.

We baseren ons op recente literatuur en een eigen statistische analyse
om met een minimum aantal dieren toch significante resultaten te
bekomen.

Aangezien de atherosclerotische plaques in een muis sterke
gelijkenissen vertonen met die in de mens, wordt voorkeur gegeven aan
de muis als diermodel voor de studie naar atherosclerose. Bij detectie
van 'abnormaal' gedrag (>20% verlies lichaamsgewicht, gebrek aan
huidverzorging en beweging) worden de muizen geëuthanaseerd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

932

Titel van het project

De rol van autofagie in de preventie van hart- en vaatziekten door olijf
polyfenolen

Looptijd van het project

01/10/2018 - 30/09/2022

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

hart- en vaatziekten, autofagie, oxidatieve stress, olijf polyfenolen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het mediterrane dieet kan het risico op cardiovasculaire complicaties
verminderen en veel van de gunstige eigenschappen worden
toegeschreven aan de olijfpolyfenolen, zoals het verminderen van
oxidatieve stress en ontsteking. Recent werd er een link tussen deze
effecten en de inductie van autofagie beschreven. Autofagie is een
cellulair homeostatisch mechanisme en autofagie deficiëntie draagt bij
aan de ontwikkeling van hart en vaatziekten. Het induceren van
autofagie door middel van olijfpolyfenolen lijkt dus een goede preventie
strategie. Daarom zullen we het effect van olijfpolyfenolen op de
preventie van cardiovasculaire aandoeningen opvolgen met een focus
op de rol van autofagie.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Het ruptureren van atherosclerotische plaques blijft de voornaamste
oorzaak van acute cardiovasculaire complicaties en is verantwoordelijk
voor 3,9 miljoen sterfgevallen in Europa elk jaar. Het ontwikkelen van
nieuwe preventie strategieën is van groot belang om zowel de sociale en
economische last van cardiovasculaire aandoeningen te verminderen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

312 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het

Er wordt lichte tot matige hinder verwacht ten gevolge van
atherosclerotische plaque ontwikkeling. Alle muizen worden op het
einde van het experiment opgeofferd door toediening van een overdosis
slaapmiddel.

Dit project zal in grote mate bijdragen aan de kennis van het
werkingsmechanisme van olijfpolyfenolen en is een belangrijke eerste
stap in de implementatie van ‘nutraceuticals’ gebaseerd op
olijfpolyfenolen als preventieve aanpak bij cardiovasculaire
aandoeningen.
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uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Atherosclerose is een complex pathofysiologisch proces dat enkel in
proefdieren (zoals muizen) op een correcte manier kan nagebootst
worden.

We baseren ons op een eigen statistische analyse om met een minimaal
aantal dieren toch significante resultaten te bekomen.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Enkel bij muizen is de genetische modificatie beschikbaar die we nodig
hebben voor het geplande experiment. Atherosclerose is een complex
pathofysiologisch proces en bij deze genetisch gemodificeerde muizen
verloopt de ontwikkeling gelijkaardig als bij de mens.
Bij tekenen van ernstige pijn of abnormaal gewichtsverlies (>20%)
worden de dieren geeuthanaseerd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Ontwikkeling van een actieve-passieve sampler voor de monitoring van
biobeschikbare polluenten in water

Looptijd van het project

01/01/2019-31/12/2021

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

APS biobeschikbaarheid waterkwaliteit polluenten

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

ja

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

ja

Behoud van soorten

ja

Hoger onderwijs of opleiding

ja

Forensisch onderzoek

ja

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

ja

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Dit project zoekt naar mechanistische verbanden tussen passieve
samplingsmetingen en biobeschikbaarheid, waarbij een veldapparaat
wordt ontwikkeld waarmee polluenten in water kunnen worden
gemeten. Een nieuw actief-passief sampling(APS)-apparaat is ontwikkeld
en getest in ons laboratorium, dat continue actieve sampling
combineert met passieve sampling. Het apparaat zal de factoren
onderzoeken die van invloed zijn op de biobeschikbaarheid; het zal
worden gekalibreerd in het laboratorium en geëvalueerd bij
waterorganismen. Het apparaat zal voorspellingen doen van de
biobeschikbaarheid van polluenten voor een reeks organismen,
ongeacht de fysisch-chemische eigenschappen van het water.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit project heeft tot doel de toepasbaarheid van de ontwikkelde ‘ActivePassive Sampling’ (APS) -technologie op het gebied van
milieumonitoring en risicobeoordeling te verifiëren en actieve
biomonitoring te vervangen. Dit laatste gebruikt een groot aantal
waterdieren, om betrouwbare resultaten te bieden die de intrinsieke
biologische variabiliteit overwinnen. Het APS-apparaat zou consequent
de behoefte aan biota-sampling verminderen, terwijl het een nuttig
hulpmiddel wordt bij de beoordeling van de waterkwaliteit, en de
beoordeling van milieurisico's in het algemeen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

600 Europese karpers (Cyprinus carpio)

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?

De dieren zullen worden blootgesteld aan water dat verontreinigd is
met polluenten in concentraties ver beneden de EC50; deze
blootstelling zal naar verwachting geen ongemak veroorzaken. Het
ernstniveau is dus licht (SV1). Aan het einde van het experiment zullen
de dieren op humane wijze worden geëuthanaseerd en zullen hun
weefsels worden verzameld voor analyse.
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Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het project wil een geldig niet-biologisch alternatief voor biotabemonstering implementeren bij de beoordeling van de waterkwaliteit.
Alvorens het APS-apparaat op de markt te introduceren, moeten
uitgebreide tests worden uitgevoerd om de prestaties bij opname en
accumulatie van polluenten te vergelijken, tussen het apparaat zelf en in
het water levende organismen. Dit om de geldigheid van de
voorgestelde oplossing te bevestigen als hulpmiddel voor beoordeling
van de waterkwaliteit. Dieren zijn dus essentieel voor deze
experimenten.

De verwachte uitkomst en variatie van deze experimenten zijn
onbekend, wat een betrouwbare Power-analyse moeilijk maakt. Het
aantal proefdieren wordt bepaald volgens de Europese richtlijnen voor
toxiciteitstests en literatuur: literatuuronderzoek toont aan dat, als
gevolg van biologische variatie in fysiologische processen, een n = 8-10
voor elke behandeling het meest wordt gebruikt.

Omdat deze experimenten de toepasbaarheid van APS als een
alternatief voor biota in veldbemonstering willen testen, is gekozen voor
een lokaal aanwezige gematigde soort zoals de Europese karper (C.
carpio). De soort is wijdverspreid in Vlaanderen en in heel Europa.
Verder is C. carpio een getest modelsysteem voor ecotoxicologische
studies en is het opgenomen in verschillende OESO-richtlijnen met
betrekking tot acute en chronische toxiciteit. De dieren zullen in milieurelevante concentraties worden blootgesteld aan verontreinigende
stoffen; dit zal naar verwachting geen ongemak veroorzaken.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Geavanceerde computermodellering van de anatomie van het
gehoororgaan in hagedissen voor het beter begrijpen van
gehoorsmechanica in niet-zoogdierachtigen

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Eindige-elementenmodellering; gehoorsmechanica; biomechanica

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Ten eerste willen we met hoge resolutie de drie meest voorkomende
vormen van middenoren in hagedissen opmeten en segementeren. Van
deze beelden (met micrometer resolutie) kunnen we een anatomisch
accuraat computermodel opbouwen. Ten tweede zijn veel
materiaaleigenschappen van deze dieren nog onbekend. We zullen
nieuwe technieken ontwikkelen om deze af te leiden op het
kadavermateriaal. Ten slotte moeten de uiteindelijk computermodellen
meer inzicht geven in het gedrag van het gehoor van hagedissen, zowel
op vlak van geluidsperceptie als -lokalisatie.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De drie voordien vermelde doelstellingen hebben elks hun voordelen: 1)
We krijgen de meest nauwkeurige anatomische beelden van het
gehoorsysteem in hagedissen tot nu toe. 2) We krijgen voor het eerst
inzicht in de materiaaleigenschappen van dit systeem (elasticiteit,
dichtheid, etc..) 3) We kunnen deze experimenten koppelen aan de
computermodellen en meer algemene conclusies over het horen van
hagedissen (en niet-zoogdieren in het algemeen) trekken.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Indien dieren worden aangekocht zijn deze van de soorten: Anolis Sagrei
(anolissen), Gekko gecko (Tokeh gekko) en Mabuya macularia (de
bronze grasskink of bronze mabuya). Indien gepreserveerd
kadavermateriaal beschikbaar is, zijn deze van de famillies: Dactyloidae,
Scincidae of Gekkonidae
15; 15; 15

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?

Terminaal: Omwille van de hoge stralingsdosis voor de beeldvorming en
de nodige testen voor de materiaaleigenschappen van het middenoor is
euthanasie noodzakelijk. De euthanasie wordt uitgevoerd door
overdosis dolethal na anesthesie met nembutal.
Toedieningswijze: Bij voorkeur intraveneus. Wanneer intraveneuze
toediening moeilijk te verwezenlijken is, zal het euthanasiemiddel intraperitoneaal toegediend worden. In overleg met de verantwoordelijke
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Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

voor dierenwelzijn wordt dit product gebruikt tot alternatief
beschikbaar is.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De vragen van het project zijn fundamenteel verbonden met het gehoor
in hagedissen. De anatomie van de dieren kan niet uit de literatuur of
van andere onderzoeksgroepen worden verkregen. De beste
anatomische bronnen zijn die van o.a. Werner en Wever (1970), maar
deze zijn descriptief en bestaan slechts uit veralgemeende schetsen van
de anatomie. Ook de materiaalparameters van dit systeem zijn tot op
heden onbekend voor de gekozen soorten en dierproeven zijn daarom
van fundamenteel belang.

1) Het ontwikkelen van de nodige methoden om de
materiaaleigenschappen te bepalen, kan in de eerste stadia gebruik
maken van slachtafval uit de pluimvee-industrie. Deze dieren hebben
gelijkaardige dimensies en organisatie van het gehoorsysteem. 2) Er
wordt nauw samengewerkt met een laboratorium dat over een ruim
aantal kadavers beschikt. Van deze kadavers zullen we maximaal gebruik
maken tijdens de proeven om het aantal te euthanaseren dieren te
verminderen.

In de literatuur worden drie grote klassen van middenoren in
hagedissen beschreven. De keuze van de diersoorten is zodanig dat deze
representatief zijn voor deze drie klassen. We beperken ons daarom tot
enkel de drie vermelde soorten om intersoortelijke vergelijking mogelijk
te maken, zonder meer dieren op te moeten offeren.
Dieren die speciaal worden aangekocht voor het project zullen
maximaal 3 dagen verblijven in het animalarium. De dieren worden
gehuisvest in terraria van minstens 40x30x70cm. De verrijking bestaat
afhankelijk van de soort-specifieke noden uit mos, gras, takken, twijgen,
stenen en/of bananenbladeren. Dagelijks worden de terraria gesproeid
voor optimale vochtigheid. Twee keer per week worden de dieren
gevoed met krekels bepoederd met calcium en vitamine D3 supplement
en wasmotlarven.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Validatie van [99mTc]duramycin voor evaluatie van respons op nieuwe
colorectale kanker behandelingen

Looptijd van het project

1/1/2019-31/12/2022

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

respons evaluatie, SPECT, [99mTc]duramycin

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

De doelstelling van het project is de pre-klinische validatie van
[99mTc]duramycin voor vroege kanker respons evaluatie om klinische
translatie van deze radiotracer mogelijk te maken.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

[99mTc]duramycin is een Single Photon Emission Computed Tomografie
(SPECT) tracer welke celdood in beeld kan brengen. Door SPECT
beeldvorming van celdood kan vroege respons op kankerbehandeling in
beeld gebracht worden en kan voorkomen worden dat patiënten
nodeloos aan toxische behandelingen blootgesteld worden. Dit kan
leiden tot meer efficiënte en kost-reducerende gepersonaliseerde
geneeskunde. Pre-klinische validatie van [99mTc]duramycin is
noodzakelijk om klinische translatie van deze radiotracer toe te laten.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

muis BALB/c, 62 dieren; en rat Hsd, 72 dieren.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Terminale experimenten worden uitgevoerd. Tijdens het experiment
wordt een matig level van ongemak verwacht bij de dieren (P1). Waar
nodig wordt anesthesie gebruikt en er worden humane eindpunten
gebruikt voor beslissing tot euthanasie.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

Het is niet mogelijk om celdood inductie in vivo in beeld te brengen
zonder kleine proefdieren zoals muizen en ratten te gebruiken.

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Standardisatie van omgeving, genotype en microbiologische kwaliteit
helpt inter-en intra-experiment variatie te reduceren, waardoor de
sensitiviteit en de reproduceerbaarheid van de resultaten
gemaximaliseerd wordt en dus het aantal dieren gereduceerd kan
worden. Het gebruik van niet-invasieve beeldvorming (SPECT) laat ook
een reductie van het aantal dieren toe. Een schatting van het aantal
dieren werd gedaan op basis van power analyse. Het aantal dieren is
beperkt tot een minimun zonder statistische relevantie te verliezen met
het oog op toekomstige klinische translatie.

Voor het beeldvormingsexperiment worden muizen en ratten gebruikt.
Dit zijn makkelijk hanteerbare dieren die toelaten cell dood in beeld te
brengen in verschillende organen met behulp van SPECT beeldvorming.
Anesthesie wordt gebruikt tijdens beeldvorming. Humane eindpunten
(>20%gewichtsverlies, stuipen, voedingsstop, abnormaal gedrag, andere
zichtbare tekens van lijden) worden gebruikt bij beslissing tot
euthanasie.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Adaptatie van klinische Leishmania isolaten aan diermodellen

Looptijd van het project

01/11/2018 - 01/11/2023

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Rag-/-; Leishmania; adaptatie; transmissie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

ja

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het C57BL/6 muismodel is een model voor acute viscerale leishmaniasis
gevolgd door een spontane klaring van de infectie na een initiële
multiplicatie van de parasieten. Rag-knock-out muizen kunnen dit
echter niet door hun B- en T-cel deficiëntie, waardoor de infectie
subklinisch blijft en er grote parasietaantallen gevormd worden die
gebruikt kunnen worden in lopend onderzoek. Bovendien zijn zij erg
vatbaar voor Leishmania infectie waardoor zij gebruikt kunnen worden
voor de adaptie van niet-virulente klinische isolaten en
transmissiestudies met de zandvlieg vector.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Momenteel gebeurt het merendeel van onderzoek naar viscerale
leishmaniasis in de onderzoeksgroep op basis van labostammen die
reeds tientallen jaren geïsoleerd zijn uit patiënten. Vermits parasieten
sindsdien echter veel adaptaties ondergaan zouden kunnen hebben
(genetic drift, ontstaan geneesmiddelenresistentie, etc...) wordt de
vraag naar het gebruik van recente klinische isolaten steeds groter. Hun
moeilijke adaptatie aan de gebruikte proefdiermodellen kan via het
gebruik van Rag-/- muizen worden gefaciliteerd.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

220 Rag knock-out muizen (C57BL/6 achtergrond)

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Aangezien de infectie zelf bij Rag-/- muizen volledig subklinisch verloopt,
is het ongemak voor de dieren zeer beperkt. Na enkele weken infectie
zullen de dieren geeuthanaseerd worden en zullen de resulterende
parasieten gecollecteerd worden uit de milt. Ook na natuurlijke
transmissie via de zandvliegvector, zullen parasieten gecollecteerd
worden en gebruikt worden in reeds lopend onderzoek.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Adaptatie van klinische isolaten aan de huidige proefdiermodellen kan
enkel gebeuren na in vivo cultivatie in een gevoelige gastheerspecies. In
vitro cultivatie resulteert op lange termijn in een afname van de vaak
reeds lage virulentie.

Voor ieder klinisch isolaat dat geadapteerd zal worden aan het Rag-/model worden 5 muizen voorzien. Gezien de lage virulentie van de
verkregen klinische isolaten wordt verwacht dat enkele opeenvolgende
cycli door het diermodel nodig zullen zijn om hun virulentie op te
krikken. Een minimum aantal van 5 dieren per stam lijkt ons hierdoor
zeker noodzakelijk.

Het Rag-/- muismodel is voorlopig het enige proefdiermodel dat
beschreven is voor Leishmania met een subklinisch infectieverloop,
maar toch een permanente aanwezigheid van de parasiet. Bovendien
werd hiervoor reeds de aanwezigheid van parasieten in de huid
aangetoond, waardoor het een uitstekend model is voor verdere
transmissiestudies met de zandvliegvector.
Aangezien de infectie geheel subklinisch verloopt en alle infecties
(natuurlijke transmissie of artificieel) onder algemene verdoving zullen
gebeuren, kan het ongemak bij de proefdieren minimaal gehouden
worden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Inzicht in de gecombineerde effecten van eutrofiëring en
klimaatopwarming op vissen

Looptijd van het project

01 Februari 2019 - 01 Februari 2022

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

eutrofiëring, klimaatverandering, vissen, nitraat, fosfaat, interactie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Verwacht wordt dat massale visstefte door de combintie van
hittegolven en eutrofiëring zullen toenemen in frequentie, duur en
intensiteit onder de voorspelde klimaatopwarming. Het is echter niet
bekend hoe de opwarming van het klimaat en de eutrofiëring juist met
elkaar zullen interfereren en het visbestand zullen beïnvloeden. Het
voorgestelde onderzoek onderzoekt hoe gelijktijdige blootstelling aan
eutrofiëring en klimaatopwarming invloed heeft op de fysiologie, de
zwemprestaties en het gedrag van vissen. Vergelijkende studies met
verschillende soorten zullen onthullen waarom verschillen in
gevoeligheid voor eutrofiëring in een warmere wereld voorkomen Dit
onderzoek zal cruciale gegevens onthullen die nodig zijn om
klimaatsscenario's op te nemen in toekomstige richtlijnen voor nitraten
en fosfaten.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De noodzaak om de interactie tussen eutrofiëring en klimaatopwarming
te begrijpen is urgenter dan ooit tevoren. De Europese hittegolf in 2018
duurde maanden en had verwoestende gevolgen voor vissen. Meer dan
vijf ton dode vis werd gevonden in de Rijn, de Elbe en andere rivieren in
Duitsland tijdens de hittegolf. Wereldwijd hebben visverliezen
diepgaande sociaaleconomische gevolgen, aangezien ongeveer 40% van
de wereldbevolking afhankelijk is van zowel wilde als gekweekte vis als
primaire bron van eiwitten, en de commerciële en recreatieve visserij
leveren een belangrijke bijdrage aan de wereldeconomie. Vissen zijn ook
een cruciaal onderdeel van de biodiversiteit en het functioneren van
aquatische ecosystemen. Inzicht in de gecombineerde effecten van
eutrofiëring en klimaatopwarming op vissen zal betere richtlijnen
onderbouwen en toekomstige visverliezen voorkomen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Vlagzalm (Thymallus thymallus) = 1458; spiegelkarper (Cyprinus carpio)
= 279; Europese baars (Perca fluviatilis) = 279; zeelt (Tinca tinca) = 279.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld

Het niveau van de stress waaraan dieren worden blootgesteld, is een
weerspiegeling van de factoren die op dit moment in het wild bij een
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worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

hittegolf kunnen worden ervaren. Experimentele procedures zijn
geclassificeerd als een matig niveau van ernst (SV3) omdat in de
proeven gewerkt wordt met vrijwillige eindpunten (dat wil zeggen
onregelmatig zwemmen en verlies van evenwicht), zodat dieren het
einde van de proef zelf kunnen aangeven en experimenten onmiddellijk
worden beëindigd zodat de vissen zich kunnen herstellen. Tijdens de
kleine chirurgische ingerepen zal anesthesie (MS-222) worden
toegediend en zijn er passende controleprocedures ingesteld om het
welzijn van de dieren te garanderen. Uiteindelijk worden de dieren
geëuthanaseerd voor weefsel staalname.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.
Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

Verandering in zwemprestatie en gedrag kunnen niet worden
gerepliceerd in vitro of in organismen op een lager niveau, zoals
ongewervelde dieren, vanwege verschillende anatomie en fysiologie.
Bedreigde soorten worden niet bestudeerd. De focale studiesoort
(Europese vlagzalm, Thymallus thymallus) wordt vermeld als 'minst
bezorgd' op de IUCN Rode Lijst van Bedreigde Soorten vanwege
overvloed in het wild, en het is een ideaal surrogaat voor bedreigde
soorten. Alle vis zal afkomstig zijn van commerciële kwekerijen en
daarom zal dit project de wilde populaties niet beïnvloeden.

Er zijn poweranalyses uitgevoerd om de minimale steekproefgroottes te
berekenen die nodig zijn voor zinvolle, statistisch significante en
publiceerbare resultaten op basis van gepubliceerde literatuur met
vergelijkbare protocollen. De steekproefomvang zal ook worden
verminderd door meerdere parameters bij één enkele vis te registreren.
Weefsel- en bloedmonsters zullen worden gebruikt voor meer dan
negen verschillende metingen om de gemeten parameters met elkaar te
kunnen relateren, de gegevens van elk individu te maximaliseren en het
totale aantal gebruikte dieren te verminderen.

Vlagzalm wordt gebruikt als de focale studiesoort van het project omdat
ze zeer gevoelig zijn voor toename van temperatuur en vervuiling.
Vlagzalmen worden vermeld als 'minst bezorgd' op de IUCN Rode Lijst
van bedreigde soorten en kunnen worden beschouwd als een surrogaat
voor bedreigde vissoorten. Dit project zal ook de effecten bestuderen
van eutrofiëring en klimaatopwarming op drie andere vissoorten,
Europese baars, zeelt en spiegelkarper om verschillen in de gevoeligheid
voor deze bedreigingen te begrijpen.
Er vindt dagelijks onderhoud plaats, samen met visuele
gezondheidscontroles. Vissen worden in groepen gehuisvest om
isolatiestress te elimineren en er zal milieuverrijking worden
aangeboden. Passende monitoringprocedures zijn aanwezig en vissen
kunnen vrijwillig het einde van een experiment aangeven. Voor
visdissecties worden vissen geëuthanaseerd met een overdosis van een
verdovingsmiddel.

944

Titel van het project

Veiligheidsanalyse van het opwarmen van het lichaam van gezonde
muizen onder algemene anesthesie.

Looptijd van het project

01/12/2018 - 01/12/2020

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Hyperthermie, veiligheid, anesthesie, supplementaire
kankerbehandeling, muis

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

ElmediX ontwikkelt een applicatie in het veld van hyperthermische
kankerbehandelingen. Deze behandeling focust op het opwarmen van
het lichaam tot bepaalde temperaturen gedurende een specifieke
periode op een veilige en betrouwbare manier. ElmediX voert
momenteel in vitro studies uit waarin het effect van warmte en tijd op
bepaalde kankercellijnen bestudeerd wordt. Ondanks een geobserveerd
differentieel effect, missen deze experimenten een complexe omgeving
(e.g. hemostase, metabolisme, immuunsysteem, …) die het effect kan
beïnvloeden. Door hun anatomische, fysiologische en genetische
gelijkenissen met mensen, worden er momenteel veiligheidsstudies
uitgevoerd op bepaalde grote proefdieren. Efficacy studies met grote
proefdieren is echter onmogelijk door de beperkte beschikbaarheid aan
goed gekarakteriseerde kankermodellen. ElmediX opteert daarom om
muisexperimenten te starten, door de brede beschikbaarheid aan
kankermodellen. Initieel zal veiligheid bestudeerd worden, waarna
efficacy studies opgestart zullen worden. Deze studies zullen cruciaal
zijn om het gebruik van hyperthermie op kankerpatiënten mogelijk te
maken.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Een cruciale stap in onze ontwikkeling is het bewijzen van efficacy (i.e.
doeltreffendheid) van een langdurige hyperthermische behadeling. Een
systematische review wees uit dat de doeltreffendheid van een
langduringe systemische hyperthermische behandeling onder algemene
anesthesie nog niet werd bestudeerd in muizen. Initieel wil ElmediX de
veiligheid aantonen van langdurige algemene anesthesie en van
langdurige hyperthermie in wildtype muizen. Belangrijk is dat hierin
reeds rekening gehouden zal worden met de opgedane ervaring in de
veiligheidsstudies op grote proefdieren. Positieve evaluatie van de
veiligheid in muizen zal aanleiding geven tot het opstarten van nieuwe
studies waarin het effect van de hyperthermische behandeling op
diverse kankermodellen zal bekeken worden. Deze behandeling zal vaak
gebeuren in associatie met reeds bestaande therapieën. De resultaten
zullen ElmediX begeleiden in het uiteindelijk toepassen van een
hyperthermische behandeling op patiënten.
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Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

120 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Er wordt verwacht dat de muizen matig ongemak (SV3) zullen
ondervinden ten gevolge van de langdurige opwarming van het lichaam.
Er zal getracht worden om dit ongemak tot een minimum te beperken
door gebruik te maken van algemene anesthesie, vochtmanagement en
intensieve monitoring én door eventuele toediening van additionele
pijnstillers. Op het einde van het experiment zullen de muizen
geëuthanaseerd worden. Tijdens deze procedure zullen bloedstalen
en/of orgaanstalen voor histologische analyse genomen worden.
Euthanasie zal gebeuren door sedatie m.b.v. isofluraan, gevolgd door
bloedname en cervicale dislocatie. Ten slotte zal het lichaam van de
muis geperfuseerd en gefixeerd worden zodat de organen gebruikt
kunnen worden voor histologische analyse.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve

De in vitro experimenten, uitgevoerd in opdracht van ElmediX, tonen
een differentieel effect aan van thermische dosis op het overleven van
bepaalde kankercellen. De rechtstreekse extrapolatie van deze
resultaten naar de behandeling van patiënten is echter onmogelijk
doordat systemische hyperthermie vele processen in het lichaam kan
beïnvloeden (e.g. hemostase, immuunsysteem, metabolisme, …). Door
gebrek aan in vitro systemen met dergelijke complexiteit, wordt
geopteerd om deze experimenten verder te zetten in muizen.
Veiligheidsstudies in grote proefdieren tonen aan dat systemische
hyperthermie voor lange duur op een veilige manier kan toegediend
worden. Voor het bestuderen van de doeltreffendheid van deze
behandeling opteren we echter om muizen te gebruiken, gezien de
grote beschikbaarheid aan goed gekarakteriseerde muismodellen van
kanker.
Het minimum en maximaal aantal muizen dat nodig is om de
experimenten met statistische relevatie te bekijken werd berekend op
basis van een publicatie van Arifin en Zahiruddin (2017). De formule ‘n =
(DF/k) + 1’ werd hiervoor gebruikt. Hierbij is 'n' het aantal benodigde
muizen per groep, 'k' het aantal groepen en 'DF' de degrees of freedom
(deze waarde moet tussen 10 en 20 liggen). Er zal altijd getracht worden
om het minimum aan opgegeven muizen te gebruiken. Het maximum
aan muizen werd echter gerapporteerd, aangezien de resultaten van de
experimenten niet volledig inschatbaar zijn. Daarnaast moet de
expertise ook nog verder opgebouwd worden binnen de
onderzoeksgroep.
Er werd geopteerd om muizen te kiezen als model omwille van de grote
beschikbaarheid aan kankermodellen. Eens de veiligheid van deze
behandeling aangetoond wordt in gezonde muizen, zullen deze
kankermodellen cruciaal zijn om doeltreffendheid van de systemische
hyperthermische behandeling aan te tonen. Uiteraard zal bij de keuze
van het kankermodel de kans op succesvolle extrapolatie naar de
patiënt in rekening gebracht worden.
De pijn van de behandeling zal tot een minimum beperkt worden door
de muizen te onderwerpen aan algemene anesthesie. Tijdens de
behandeling staan de muizen onder continue observatie. Na de
behandeling worden de muizen regelmatig geëvalueerd via een health
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effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

monitoring sheet, waarbij de humane eindpunten geraadpleegd
worden. Kooiverrijking wordt voorzien.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Onderzoek naar de werkzaamheid en veiligheid van hemostatisch
product RADA16 en IEIK13 bij neurochirurgie.

Looptijd van het project

Van 1-1-2019 tot 1-10-2019

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Bloedsomloop, bloeding, complicatiegraad.

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Intraoperatieve bloeding is per definitie het ontsnappen van bloed van
een normaal gesloten bloedsomloop. Het doel van chirurgische
hemostase is om het bloeden te stoppen en het gat van de
bloedsomloop te sluiten.Er is nood aan nieuwere en krachtigere
hemostatische producten die efficiënt zijn in het bereiken van
chirurgische hemostase maar ook veilig voor het weefsel.Het doel van
het onderzoek is om de hemostatische eigenschappen van producten
RADA16 en IEIK13 te vergelijken bij een verwonding met bloeding in een
ratmodel.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Een nieuw krachtig product dat efficiënt is in sluiting van een
beschadigd bloedsomloop en tegelijkertijd veilig is voor het lichaam zal
veel chirurgische ingrijpen bij mens en dier vergemakkelijken, veiliger
maken en de complicatiegraad verminderen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

In totaal zouden 71 ratten gebruikt worden bij twee experimenten.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De waarschijnlijke graad van ernst is matig. De dieren zouden
postoperatieve ongemak ervaren. Op het einde van de proef worden de
dieren op een humane manier geëuthanaseerd.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

Er bestaat geen dierloze methode om bloedingen te stopen.

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Een literatuurstudie werd ondernomen om het minimum aantal dieren
te kunnen bepalen.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Dit experiment zal ook op de grotere dieren uitgevoerd kunnen worden.
Hier wordt voor het rat gekozen als de kleinste van de dieren die
behalen van de wetenschappelijke doelstellingen kan garanderen.
Humane eindpunten worden gehanteerd indien de ongemakken bij de
dieren te groot worden. Het experiment op deze dieren zal vroegtijdig
stopgezet worden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

De rol van mechanische belasting in het ontstaan en herstel van
kraakbeenletsels

Looptijd van het project

15/10/2018 - 14/10/2023

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

bewegingsanalyse, röntgenvideografie, kniegewricht, rat, kraakbeen,
biomechanica

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Dit onderzoek maakt deel uit van een overkoepelend project waarin rol
van mechanische belasting en biologische factoren in het behoud van
gezond kraakbeen en het ontstaan van kraakbeenschade onderzocht
worden. Er zal worden nagegaan of en hoe instabiliteit van het gewricht
bijdraagt tot biologische veranderingen in het kraakbeen en het
ontstaan van kraakbeenschade. Dit doen we door na te gaan in welke
mate het combineren van gewijzigde belasting en gewijzigde
kraakbeenbiologie het ontstaan van kraakbeenschade versnelt. Het
deel uitgevoerd aan de Universiteit Antwerpen beoogt een 3Dbewegingsanalyse van het kniegewricht bij de modelsoort van dit
project, de rat, en is nodig om de mechanische belasting van de knie
onder verschillende condities te kwantificeren. De inzichten worden
uiteindelijk samengevat in een computermodel.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Het ontwikkelde computermodel, waarmee we het effect van
gewijzigde mechanische belasting op het kraakbeen dan wel
kraakbeenbiologie kunnen voorspellen, zal in de toekomst toelaten het
effect van mechanische en biologische factoren op het ontstaan van
kraakbeenschade na te gaan zonder hiervoor dierexperimenten uit te
moeten voeren. Met de verkregen wetenschappelijke inzichten kunnen
we uiteindelijk oefentherapie ter preventie en behandeling van
kraakbeenschade verbeteren. Ook kunnen we bijdragen tot de
ontwikkeling van medicamenteuze behandelingen die kraakbeen
beschermt tijdens belasting.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

58 ratten

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke

De ernst van het ongemak van röntgenvideo-opnames tijdens vrijwillige
voorbeweging van de ratten met kraakbeenschade in een looprad,
schatten we in als licht.
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of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Er bestaan geen betrouwbare testen met cellen in een cultuurschaal die
toelaten belasting zoals in een gewricht aanwezig is, aan te leggen en te
voorspellen hoe de cellen hierop gaan reageren. Omdat een cel in een
cultuurschaal dus de complexe context van een levend wezen mist,
willen we nu testen uitvoeren bij ratten.

Deze methode werd reeds succesvol toegepast door andere
onderzoekers bij ratten en zal verder op punt gesteld worden. De
modellen werden reeds toegepast om de rol van behandeling bij
kraakbeenschade te onderzoeken en zijn rechtstreeks relevant. Wij
hebben het benodigde aantal ratten statistisch berekend, rekening
houdend met de biologische variabiliteit van de proefdieren en het
experimentele model. Wij beogen zo om met 95% betrouwbaarheid een
uitspraak te kunnen doen over de betrokkenheid van mechanische of
biologische factoren bij het ontstaan van kraakbeenschade.

In deze fase van ons onderzoek willen wij proefdieren gebruiken omdat
een cel in een cultuurschaal de complexe context van het gewricht van
een levend wezen die we nu nodig hebben, mist. Wij willen testen
uitvoeren bij ratten omwille van de toegankelijkheid en de geschikte
grootte van de gewrichten. Bovendien laat de kraakbeendikte een
goede beeldvorming via MRI toe. Onze dieren zullen tijdens de weken
waarin de proef loopt, kraakbeenschade ontwikkelen. Wij anticiperen
dat dit enige vorm van ongemak zal veroorzaken. De dieren worden in
standaard kooien gehuisvest, met gepaste kooiverrijking.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

951

Titel van het project

Het achterhalen van de gevoeligheid van antibiotica resistente bacteriën
voor flavophospholipol en het effect dat dit heeft op het doorgeven van
deze resistentie naar andere bacteriën.

Looptijd van het project

1 November 2018 - 31 December 2022

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

flavophospholipol, antibiotica resistentie, horizontale gen transfer, E.coli

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Antibiotica resistentie is een groeiend hedendaags probleem. Steeds
meer bacteriën worden resistent tegen de antibiotica op de markt en er
worden geen nieuwe antibiotica meer gevonden. Daarom is het
belangrijk dat we toch nieuwe antibiotica vinden of oude antibiotica die
niet meer gebruikt worden opnieuw een functie gaan laten hebben.
Flavophospholipol is een antibioticum dat voornamelijk in de
ladbouwindustrie wordt gebruikt als groeifactor. Meer en meer
onderzoek wijst echter uit dat dit antibioticum ook het verspreiden van
resistentiegenen tegengaat. In dit project trachten we enerzijds te
achterhalen of flavophospholipol kan gebruikt worden in de strijd tegen
diarree veroorzaakt door enteropathogenische E.coli, die jaarlijks aan
duizende mensen en voornamelijk kinderen onder de 5 jaar het leven
kost. En anderzijds of met deze behandeling ook het verspreiden van
resistentiegenen kan tegengegaan worden en op die manier helpt in de
strijd tegen deze antibioticaresistentie.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Indien flavophospolipol inderdaad een goede aanvulling is in de
behandeling van enteropathogene E.coli, kan dit leiden tot een
vermindering in het jaarlijkse aantal dodelijke slachtoffers. Dit kan ook
de hoge lasten verminderen die geassocieerd zijn met deze patiënten,
voornamelijk maar niet uitsluitend in ontwikkelingslanden. Indien ook
het doorgeven van resistentiegenen beïnvloed wordt, betekent dit een
reductie in de kans op meer multi drug resistente bacteriën die
secundaire bedreigingen kunnen vormen voor deze patiënten en hun
omgeving.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

224 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte

De dieren zullen een matig ongemak ondervinden van zowel orale
gevage als van de infectie die ze zullen ondergaan. Aan het eind van de
infectieperiode en na respectievelijke behandeling zullen ze
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negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

geëuthanaseerd worden door middel van een overdosis
gasanestheticum gevolgd door servicale dislocatie.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.
Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

In vitro studies zullen primair worden uitgevoerd. Maar de complexe
interacties tussen microorganismen in de darm zijn niet te modeleren in
vitro. Ook de werking van het antibioticum zal beïnvloed worden door
de fysiologie van de mens/het dier. Daarom zal na het onderzoeken van
het effect in cultuur, ook een in vivo model moeten gebruikt worden.
Hierbij is de muis het kleinst mogelijke zoogdier in lijn met de mens.

Door in de literatuur naar optimale tijdspunten en antibiotica dosissen
te zoeken, kunnen we de dieren meteen de juiste behandeling geven en
zullen minder tijdspunten bestudeerd moeten worden. Ook is er een
statistische berekening gemaakt om uit te zoeken hoeveel dieren
minimaal nodig zijn om significantie te bekomen.

Het gekoze model is een gekend model voor het bestuderen van
Enteropathogenische E.coli infecties. Aangezien deze pathogeen
voornamelijk humaan is, is het moeilijk een modelorganisme te vinden
dat dezelfde pathologie ondergaat. Hierbij was de muis het kleinst
mogelijke zoogdier in lijn met de mens dat hiervoor in aanmerking komt.
Ook zijn antibioticatesten in muizen niet nieuw en zijn de resultaten
gemakkelijk interpreteerbaar en de methodes alom te vinden. De
resultaten zullen in een breder kader geïnterpreteerd kunnen worden
omwille van de data die alreeds aanwezig is.
Dagelijks worden de dieren gemonitord, waarbij we kijken of er een
verhoogd niveau van ongemak waarneembaar is. Indien dit ongemak
aanhoudend is of de grens overschrijdt, zullen de dieren preventief
geëuthanaseerd worden. Echter, slechts een groep zal worden
geïnfecteerd zonder ook een antibioticumbehandeling te krijgen. Dit zal
het ongemak in deze dieren sterk verlagen.
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Titel van het project

Evaluatie van de role van glymfatische klaring onder gezonde en
pathologische omstandigheden

Looptijd van het project

2018 Oktober-2021 December

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Alzheimer, glymfatisch systeem, MRI

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

In 2013 is het glymfatisch systeem geïdentificeerd via optische
beeldvorming als de primaire pathway waarlangs het centraal
zenuwstelsel zich ontdoet van metabole afvalproducten. Tevens werd
aangetoond dat het mogelijk was dit proces op te volgen door middel
van contrast-gemedieërde magnetische resonantie beeldvorming.
Binnen dit project willen we een MRI-gebaseerde techniek ontwikkelen
voor visualisatie van het glymfatisch systeem en het kwantificeren van
de klaring. Met deze methode zullen we naar verwachting nieuwe
inzichten verkrijgen over het glymfatisch systeem, klaring en eventuele
functionele veranderingen in AD.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Indien de techniek succesvol is, laat dit toe verschillende factoren te
testen die het glymfatisch systeem beïnvloeden. Dit is uitermate
belangrijk voor ziektes zoals Alzheimer waar reeds is aangetoond dat het
glymfatisch systeem verantwoordelijk is voor de verwijdering van
accumulerend oplosbaar amyloid β. Een accumulatie en aggregatie van
Amyloid β is verantwoordelijk voor de vorming van de karateristieke
Alzheimer amyloid plaques. Wanneer we factoren kunnen identificeren
die het glymfatisch systeem positief beïnvloeden, zou het eventueel
mogelijk moeten zijn om de verwijdering van de overtollige amyloid β
uit de hersenen te stimuleren.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

480 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?

Om het verband tussen de effectiviteit van glymfatisch systeem en de
ophoping van "afval" eiwitten en de progressie van AD te begrijpen, zijn
in vivo MRI-technieken noodzakelijk. Alle chirurgische ingrepen en MRIonderzoeken zullen onder verdoving uitgevoerd worden. Het
hersenweefsel wordt gebruikt om meer inzicht te krijgen in de
pathologie van de ziekte van Alzheimer en het effect van de geteste
therapieën.
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Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De ziekte van Alzheimer is een complexe neurologische ziekte. Het
testen van nieuwe therapieën en 'biomarkers' moet plaatsvinden in
vivo. Het gebruik van proefdieren is noodzakelijk aangezien er geen
enkel andere methode bestaat om het glymfatisch systeem, hetgeen
een systemisch proces is, te bestuderen.

We hebben de literatuur geraadpleegd om er zeker van te zijn dat we
niet meer dieren gebruiken dan strikt noodzakelijk is, maar tegelijkertijd
voldoende dieren hebben om er zeker van te zijn dat we betrouwbare
resultaten bekomen. Mits het de optimalisatie van een techniek betreft
kunnen we niet op voorhand inschatten hoeveel dieren we precies
nodig hebben. Echter, we trachten deze techniek zo snel mogelijk op
punt te stellen zodoende zo weinig mogelijk dieren te gebruiken.

We gebruiken een zoogdier gezien de grote gelijkenissen met de mens.
We verkiezen ratten in plaats van muizen omdat deze groter zijn (wat
een voordeel is voor MRI) en gemakkelijker om mee om te gaan (wat
een voordeel is voor de gedragstesten). Het gebruikte rat model is een
heel goed model voor de ziekte van Alzheimer. We gebruiken de
gepaste analgetica tijdens de operaties om ongemak te minimaliseren.
De dieren worden nauw opgevolgd om er zeker van te zijn dat ze geen
teken van ongemak vertonen. Als ongemak wordt opgemerkt, dan
wordt er opnieuw analgetica (pijnstillende medicatie) toegediend.
Gedurende de operatie, wordt er anesthesie toegepast en worden er
achteraf analgetica toegediend om stress en ongemak te voorkomen.
Tijdens het scannen in de MRI scan wordt anesthesie teogepast om
stress te verminderen. De conditie van de ratten wordt tijdens de gehele
studie strict opgevolgd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Beeldvorming in het SAPAP3 KO muismodel voor obsessievecompulsieve stoornis (OCS): een vergelijking tussen 2 biomerkers voor
visualisatie van relevante doeltwitten binnen de zenuwgeleiding

Looptijd van het project

19/10/18-01/09/19

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

PET;OCS;SAPAP3 KO muismodel;glutamaat

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Tot vandaag blijven de onderliggende ziektemechanismen van OCS
onbekend. Huidig klinisch onderzoek wordt bemoeilijkt door
patiëntenheterogeniteit, gepaard voorkomen met andere aandoeningen
en ethische limitaties. Om deze redenen zijn preklinische studies in OCS
diermodellen aangewezen. Met deze studie, willen wij bijdragen aan
een beter begrip van de ziektemechanismen van OCS. Dit preklinisch in
vivo beeldvormingsonderzoek laat ons toe hersenregio's en
neurotransmittersystemen, betrokken in het ontstaan van compulsief
"grooming" gedrag, aan te duiden.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Via dit onderzoek dragen we bij aan een beter begrip van OCS
pathofysiologie met op termijn een mogelijke verbetering en/of
hernieuwing van de huidige therapeutische targets.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

40 C57BL/6J muizen: 20 transgenen (Sapap3 knockouts) en 20 wildtypes

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

SV2: de dieren worden verdoofd vooraleer ze een PET scan ondergaan,
dit zorgt mogelijk voor milde stress bij inductie/ SV4: Sapap3 knockout
muizen zullen na verloop van tijd compulsief grooming gedrag
ontwikkelen (ca. 24 weken), wat zal resulteren in het ontstaan van
huidwondjes./ Terminaal: Na het beeldvormingsexperiment zullen de
dieren worden opgeofferd via cervicale dislocatie voor ex vivo validatie
van resultaten.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Omdat we fundamentele neurobiologische processen in het compulsief
brein willen bestuderen en deze willen correleren met
gedragsparameters is het gebruik van een diermodel onontbeerlijk.

Voorgaande literatuur geeft aan dat bij het onderzoeken van
gedragsparameters een sample size van 12-16 muizen per groep
aangewezen is. Daarnaast hebben wij met een sample size van 11
muizen per genotype reeds een significant verschil aangetoond met 1
van de PET biomerkers [11C]ABP688 die we zullen gebruik in dit
experiment.

Wij opteren voor het gebruik van muizen om twee belangrijke redenen:
(1) Muizen zijn de laagste species waarin we de vooropgestelde
radiotracers in vivo kunnen evalueren. (2) Het uitschakelen van het
SAPAP3 gen is onlosmakelijk verbonden met het gebruik van muizen.
Het welzijn van de muizen zal op dagelijkse basis geëvalueerd worden.
Verder zal 2-wekelijks een score aan de huidwondjes worden
toegekend, zodat we de geformuleerde humane eindpunten kunnen
toepassen waar nodig. Ook het gewicht zal 2-wekelijks geregistreerd
worden. Daarnaast zullen alle catheterisaties en PET scans onder
narcose plaatsvinden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Kan de Oxalobacter Formigenes bacterie nuttig zijn om niercalcificaties
te voorkomen?

Looptijd van het project

15 december 2018-31 december 2019

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

niercalcificaties, behandeling

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

De doelstelling van dit project is een mogelijke behandeling voor
behandeling van hyperoxalurie te testen in ratten. Als iemand leidt aan
hyperoxalurie betekent dit dat de concentratie van oxalaat in het bloed
te hoog is. Dit kan leiden tot neerzetting van oxalaatkristallen in alle
weefsels, wat op zijn beurt tot de dood kan leiden.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Het uiteindelijke resultaat van dit project zou een nieuwe behandeling
voor (primaire) hyperoxalurie kunnen zijn. Primaire hyperoxalurie is een
zeldzame ziekte die op jonge leeftijd tot de dood leidt.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

85 ratten

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Er worden weining negatieve effecten voor de dieren verwacht. De
graad van ernst wordt geschat op licht. De dieren zullen op het einde
van de studie worden geëuthanaseerd.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De vraagstelling die we met dit onderzoek willen beantwoorden speelt
zich af thv verschillende orgaansystemen: het effect van de de
aanwezigheid van O. Formigenes in de darm op de neerslag van
kristallen in de nier (die ontstaat als gevolg van een overproductie van
oxalaat in de lever). Deze vraagstelling kan dus niet in vitro worden
onderzocht.

Het aantal dieren dat we gebruiken is berekend op onze vroegere
expertise met het model en een statische voorspelling van het nodige
aantal proefdieren.

Wij kiezen voor ratten (Wistar) omdat ze gevoelig zijn voor
kristalvorming ter hoogte van de nier (er is reeds gedeeltelijke kennis
van te gebruiken ratmodel). Andere diersoorten (bv de muis) zijn veel
minder gevoelig voor kristalvorming in de nier.
De ratten worden per 2 gehuisvest. We geven nl. voorrang aan de
huisvesting per 2 tov de monitoring van de individuele
vloeistof/voedselinname per rat.
De bedding wordt 2 maal per week ipv 1 maal per week ververst (als
gevolg van ethyleen glycol toediening treedt er polyurie op). Het welzijn
van de dieren wordt zeer frequent gecontroleerd (iendien nodig wordt
ingegrepen). Tenslotte krijgen de dieren kooiverrijking (bv.
nestmateriaal) om het hen zo aangenaam mogelijk te maken.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

De impact van huidinflammatie op het visceralizeren van Leishmania

Looptijd van het project

01/01/2019 - 31/12/2021

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

granuloma; Leishmania; visceralisatie; transmissie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

ja

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het C57BL/6 muismodel is een model voor acute viscerale leishmaniasis
gevolgd door een spontane klaring van de infectie ten gevolge van
granulomaontwikkeling (ontstekingsreactie). In dit project zal gekeken
worden of de initiële granulomavorming in de huid een impact heeft op
het migratiepatroon van de parasiet naar de interne weefsels
(visceralisatie).

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De exacte redenen waarom sommige Leishmania species/stammen in
de huid blijven en niet naar de interne organen migreren zijn nog steeds
grotendeels onbekend. Hoewel de impact van sommige parasietgerelateerde factoren reeds naar voren werd geschoven, kregen de
mogelijke invloed van de gastheer en de vector tot nu toe relatief weinig
aandacht. Vermits intradermale injecties met verzwakte (niet langer
infectieuze) cutane parasieten voorgesteld worden als
vaccinatiestrategie tegen leishmaniasis, is het zeer belangrijk om de
kenmerken die leiden tot parasietmigratie naar de interne organen in
kaart te brengen en te evalueren of deze strategie wel geheel zonder
risico is.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

100 hamsters, 150 Swiss muizen, 50 BALB/c muizen, 414 C57BL/6
muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

Aangezien de infectie zelf bij muizen volledig subklinisch verloopt, is het
ongemak voor de dieren zeer beperkt. Enkele weken na experimentele
infectie of natuurlijke transmissie via de zandvliegvector zullen de
dieren geeuthanaseerd worden met een overdosis CO2 om
granulomavorming in kaart te brengen en tevens de impact van
behandeling te kunnen evalueren. Het aantal virulente parasieten zal
tevens aangerijkt worden in het hamstermodel waarbij hamsters
intracardiaal geïnfecteerd worden onder isofluraan anesthesie en
vervolgens 8 weken na infectie geêuthanaseerd worden om aparsieten
uit de milt te collecteren. De aard van ongemak tijdens de laatste weken
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

van infectie kan ernstig zijn, maar dagelijkse opvolging van de dieren
laat toe om humane eindpunten in te stellen indien nodig.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Om de interactie van het immuunsysteem van de gastheer en de
parasiet te onderzoeken is het noodzakelijk om dieren te gebruiken.
C57BL/6 muizen zijn hiervoor geschikt aangezien de infectie subklinisch
verloopt en zij door granulomavorming parasitaire groei onder controle
kunnen houden zowel in de organen als in de huid.

Voor de adaptatie en de vermeerdering van de isolaten in het
hamstermodel zullen steeds zo weinig mogelijk dieren worden gebruikt.
Aangezien de collectie van peritoneale en beenmergmacrofagen in het
labo vaak simultaan gebeurt, is het mogelijk om in het verlengde van
andere lopende studies te werken waardoor in sommige gevallen ook
minder dieren gebruikt kunen worden. Aangezien de variatie na IV
infectie in C57BL/6 muizen groter blijkt te zijn dan in het hamstermodel,
lijkt een minimum aantal van 6 dieren per stam ons hier echter zeker
noodzakelijk.

Het C57BL/6 muismodel is een proefdiermodel met een subklinisch
infectieverloop en granulomavorming zowel in de organen als in de
huid. Hierdoor is het niet alleen geschikt voor experimentele infecties,
maar is het ook een uitstekend model voor transmissiestudies met de
zandvliegvector.
Aangezien de infectie geheel subklinisch verloopt en alle infecties
(natuurlijke transmissie of artificieel) onder algemene verdoving zullen
gebeuren, kan het ongemak bij de proefdieren minimaal gehouden
worden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

De rol van de darmbarrière bij het prikkelbare darmsyndroom.

Looptijd van het project

01/01/2019 - 31/12/2022

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

darmbarrière, prikkelbare darm syndroom, IBS, serine proteasen,
buikpijn,

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het doel van dit project is om de rol van specifieke mediatoren op de
intestinale barrière-integriteit te onderzoeken in een preklinisch model
voor IBS. We zullen daarom de mucine- en tight junction-expressie
bestuderen, evenals de gastro-intestinale permeabiliteit in vivo, ex vivo
en in vitro bestuderen dmv passage van fluorescent gemarkeerde
moleculen. Verder zullen we onderzoeken of modulatie van de
intestinale barrière-integriteit invloed heeft op afferente neuronale
signalering en viscerale pijn met behulp van in vitro en in vivo set-ups.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Het is algemeen aanvaard dat de pathogenese van IBS multifactorieel is,
met betrokkenheid van verstoorde intestinale motiliteit, sensitiviteit,
immunologie, permeabiliteit en darm-hersen signaal-transductie en dat
deze verstoringen worden gemedieerd via verschillende celtypen en hun
mediatoren. In dit project willen we de mechanismen en mediatoren
bestuderen die betrokken zijn bij de dysfunctie van de maagdarmbarrière en de weerslag ervan op immuun- en afferente neurale
signalisatie naar het ruggenmerg en de hersenen. Omdat er op klinisch
vlak momenteel geen goedgekeurde therapeutische middelen
beschikbaar zijn die zich specifiek richten op de epitheelbarrière, zijn
experts eensgezind dat meer onderzoek nodig is naar de epitheliale
barrièrefunctiestoornis in IBS.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

1740 Sprague-Dawley ratten

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?

Verscheidene experimenten in dit project zijn terminaal zoals de ex vivo
registratie van afferente zenuwactiviteit, het meten van de intestinale
permeabiliteit met Evans blue en het verzamelen van weefsel voor
immunohistochemie, Elisa, PCR en Western blot.
Enkele experimenten zijn niet-terminaal. Tijdens deze experimenten
zullen de dieren een lichte graad (SV2) van pijn en ongemak
ondervinden tijdens het uitvoeren van de proeven. Voor sommige
experimenten zullen de dieren kortstondig eerder een ernstige graad
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Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

van pijn (SV4) ondervinden, dit onder meer tijdens de acute fase van
TNBS colitis en bij de distensie van het colon tijdens het meten van de
visceromotorische respons. Dit is noodzakelijk gezien we de pijnrespons
in deze dieren willen nagaan. Er worden wel maximale inspanningen
geleverd om bijkomende pijn of ongemak te beperken.
Diermodel voor colitis in remissie: inductie van TNBS
De TNBS-geïnduceerde colon ontsteking kan leiden tot ongemak voor de
dieren. Daarom worden de dieren individueel verzorgd en dagelijks
gecontroleerd. Indien een dier te ernstig lijdt (>10% gewichtsverlies
en/of ernstige diarree, afwezigheid van fecale excreties), wordt het dier
in kwestie onmiddellijk geëuthanaseerd. Het gebruik van niet-steroïdale
anti-inflammatoire middelen als pijncontrole is in ons model echter niet
mogelijk door de effecten van deze farmaca op inflammatie, sensitiviteit
en permeabiliteit.
Colonoscopie
De colonoscopie wordt uitgevoerd onder ketamine (35 mg/kg i.p.;
Ketalar®) plus xylazine (5 mg/kg i.p.; Rompun® anesthesie en is een
veilige techniek om de colon ontsteking te beoordelen. Het insuffleren
van lucht tijdens het onderzoek kan echter nadien een opgeblazen en
ongemakkelijk gevoel geven. Dit ongemak is tijdelijk en kan als licht
(SV2) worden ingeschat.
Het meten van de visceromotorische respons
De VMR is de standaardtechniek voor het kwantificeren van viscerale
pijn tijdens en na colitis. In eerste instantie worden de elektroden
ingeplant ter hoogte van de abdominale buikspieren en getunneld naar
de interscapulaire regio. Deze operatie gebeurt onder ketamine (35
mg/kg i.p.; Ketalar®) plus xylazine (5 mg/kg i.p.; Rompun®) anesthesie.
Na de operatie krijgen de dieren 6 dagen recuperatie tijd. In deze
periode schatten we het ongemak in als matig (SV3). Indien ze in deze
post-operatieve periode pijn ondervinden (oa gekenmerkt door het
likken van het abdomen, samentrekken van de abdominale spieren,
drukken van het lage abdomen tegen de bodem van de kooi,
immobiliteit) worden ze hiervoor behandeld met buprenorphine
(subcutaan; 0,05-0,1mg/kg). Omwille van het feit dat het meten van de
visceromotorische respons gebeurt in volle bewuste toestand, kunnen
er tijdens het experiment zelf geen analgetica/anesthetica gebruikt
worden. We trachten het ongemak van de dieren zo veel mogelijk te
reduceren door intervallen tussen de verschillende pijnstimuli in te
lassen. Aangezien de pijnprikkel bestaat uit een ballondistentie van het
colon, geeft dit ons de mogelijkheid om zowel duur (20 s) als intensiteit
(tot 80 mmHg) van de pijnstimulus zorgvuldig te controleren.
In de week voorafgaand aan de metingen worden dieren dagelijks in de
onderzoeksset-up geplaatst, zodat ze kunnen wennen aan de
onderzoeksomstandigheden en stress tijdens het experiment
geminimaliseerd wordt.
Samenvatting aard van ongemak:
Uitgaande van de “severity classification of procedures” zoals
gepubliceerd in de Official Journal of the European Union (2010, vol
L276 Annex VIII, pag 76-79) klasseren we de coloscopie als ongemak
SV2, de implantatie van elektrodes als ongemak SV3 en het doormaken
van de acute TNBS-colitis als ongemak SV4. Het globale lijden, genomen
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als het maximaal ondervonden ongemak over de gehele proef, is
daarom SV4.
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

er bestaat geen dierloos model voor de studie van viscerale
hypersensitiviteit

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Van alle dieren zullen een uitgebreid aantal stalen van verschillende
organen (maag, darm, milt, hersenen) worden genomen wat het
gezamenlijk gebruik van deze dieren bemoeilijkt.
We zullen ook zoveel mogelijk weefsels en stalen (bv bloedafname) van
elk dier nemen om geen dubbele experimenten te moeten uitvoeren (bv
voor de uitvoering van de biochemische analyses)
We toonden eerder aan dat het diermodel voor prikkelbare darm
syndroom beter werkt in Sprague-Dawley ratten dan in bv Wistar ratten.
Doordat we in zo goed als 100% van de ratten IBS-achtige symptomen
kunnen opwekken, kunnen we ook het aantal dieren per proef zo laag
mogelijk houden. Onze methode waarbij we darm ontsteking kunnen
opvolgen in de tijd (van acute ontsteking naar volledige genezing),
waarborgt mee de hoge succesratio van dit IBS diermodel.
Elk dier wordt dagelijks gecontroleerd en de algemene mobiliteit,
gewicht en stoelgang worden beoordeeld. Indien een dier tekens
vertoont van ernstig gewichtsverlies (> 10 % van start gewicht), en/of
ernstige diarree en/of afwezigheid van fecale excreties wordt het dier
onmiddellijk geëuthanaseerd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Een miconazole potentiator combinatietherapie als nieuwe behandeling
voor recurrente vulvovaginale candidiasis: Proof – of - concept

Looptijd van het project

1/01/2019 tot 01/2020

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Miconazole, combinatie therapie, vulvovaginale candidiasis

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Ondanks de aanzienlijke impact op de algemene gezondheid, bevat de
antifungale geneesmiddelen pijplijn maar een paar nieuwe kandidaat
geneesmiddelen die ingezet kunnen worden tegen biofilm gerelateerde
infecties. Een pragmatische benadering om deze pijplijn opnieuw te
vullen is door gebruik te maken van een combinatie therapie. Dit project
richt zich op bestaande antimycotica waaraan een “potentiator” wordt
toegevoegd. Bij een eerdere haalbaarheidsstudie ECD 2017-26 werden
veel belovende vitro en vivo resultaten behaald. Het doel van dit
onderzoek is om deze resultaten om te zetten in een proof of concept.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met een farmaceutisch
bedrijf, zodat bij gunstige resultaten een verdere ontwikkeling zeker
mogelijk is. Omdat de activiteiten van beide stoffen (miconazole en
kwaternaire ammonium verbinding) reeds apart bestudeerd zijn, zal de
nood voor toxicologisch en farmacologische studies kleiner zijn dan voor
een New Chemical Entity.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Ratten 188

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

•

We verwachten dat de miconazole-potentiator combinatie het aantal
recurrente vulvovaginale candidiasis gevallen zal doen dalen.

•
•
•

Operatie onder algemene verdoving met pijnbestrijding (Temgesic)
= P2 (c)
Toediening van test stoffen = P1 (f)
Nemen van vaginale stalen = P1 (l)
Bloedstalen kinetiek studie = P1 (b)

De dieren kunnen na de experimenten niet hergebruikt nog
geadopteerd worden en zullen worden gëeuthanaseerd
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Alle stoffen worden zorgvuldig geselecteerd aan de hand van in vitro
onderzoek. Om deze in vitro data te confirmeren zal een dierproef
noodzakelijk zijn.

Door de statistische analyse gebaseerd op vroegere resultaten. De
experimenten gebeuren stapsgewijs, op basis van de eerste resultaten
kunnen de aantallen in volgende experimenten worden aangepast
indien nodig.

Ondanks dat muizen soms gebruikt worden omwille van hun kleine
afmetingen en lagere kostprijs heeft De Bernardis et al aangetoond dat
het ratmodel minder afhankelijk is van continue oestrogene
behandeling en minder variatie geeft van het aantal microbiële kolonies
(Handbook of Animal Models of Infection. London: Academic Press;
1999;735-740).
Dagelijkse follow-up van de dieren en analgesie met Temgesic® 100 µL
0.03 mg/mL (Subcutaan) .

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

966

Titel van het project

Slaapstoornissen in een muismodel voor dementie

Looptijd van het project

12/01/2019 - 12/01/2021

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Dementie, slaap, muismodel

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het doel van deze studie is onderzoeken of dit specifieke muismodel,
dat een bepaalde dementievorm nabootst, dezelfde slaapstoornissen
ondervindt als patiënten met datzelfde type dementie. Dit zal leiden tot
een betere karakterisatie van het model.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Als we dit muismodel hebben onderzocht, en het muismodel blijkt
accuraat de klinische situatie na te bootsen (en dus dezelfde soort
slaapstoornissen te vertonen als patiënten), zal dit model verder
aangewend kunnen worden om toekomstige onderzoeken op te doen.
Er kan een aansluitend moleculair onderzoek worden ingesteld naar de
precieze onderliggende oorzaken van die slaapstoornissen. Zo krijgen
we een beter inzicht in het ontstaan van de ziekte bij mensen.
Bovendien kunnen op dit model nieuwe therapieën worden getest voor
slaapstoornissen bij dementiepatiënten of voor slaapstoornissen in het
algmeen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

78 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Om de slaappatronen te evalueren worden de dieren geimplanteerd
met schroefelektroden op de schedel. Hiervoor worden de dieren onder
anesthesie gebracht en daarna wordt nog tot 2 dagen na de operatie
pijnstilling toegediend (pijnscore 2 op 3). Ervaring leert ons dat de
muizen slechts een dag last ondervinden van deze ingreep. Toch wordt
hen een recuperatieperiode van een week toegekend. Zo benaderen we
het best 'normale' omstandigheden. Na de slaapanalyse ondergaan de
muizen nog een geheugentest gedurende 4 dagen (pijnscore 1 op 3).
Daarna worden de dieren geëuthanaseerd.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Er bestaat geen proefdiervrij alternatief voor het bestuderen van slaap
en dementie. Slaap is een gedragsmatige uiting die alleen in proefdieren
kan worden bestudeerd.

Het totaal aantal proefdieren is 78 muizen. In dit experiment willen we
13 muizen per experimentele groep gebruiken. De groepsgrootte werd
berekend door een poweranalyse via het programma G-power. Daaruit
bleek dat een aantal van 13 proefdieren per groep zal volstaan om tot
een statistisch significant resultaat te komen.

Voor het gebruikte muismodel bestaat er geen alternatief in een andere
diersoort. Aangezien slaap een complexe gedragsmatige uiting is,
bestaat hiervoor geen proefdiervrij alternatief. Hoewel muizen
nachtdieren zijn, zijn de slaapprocessen zeer gelijkaardag aan de
slaapprocessen in de mens. Bovendien kan bij muis en mens dezelfde
techniek gebruikt worden ter evaluatie van slaap, hetgeen de
extrapolatie van de resultaten ten goede komt.
Het welzijn van de dieren wordt individueel geëvalueerd met een
pijnevaluatiesysteem. De eerste 4u na implantatie gebeurt de evaluatie
elk uur. Daarna nog tweemaal per dag (’s morgens en ’s avonds). Op
basis van dit systeem worden humane eindpunten gedefinieerd voor
stopzetting van de proef.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Evaluatie van een nieuwe mutant huntingtine verlagende therapie in het
Q175DN muismodel van de ziekte van Huntington met behulp van µPET

Looptijd van het project

Van 15/01/2019 tot 01/07/2022

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

PET, Huntington, muizen, therapie, huntingtine

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het doel van deze studie is om met behulp van positron emissie
tomografie (PET) beeldvorming een nieuwe therapie in de strijd tegen
de ziekte van Huntington te evalueren. Bij de ziekte van Huntington is
het gen die in staat voor de expressie van het eiwit huntingtine slecht
gecodeerd. Hierdoor zal mutant huntingtine eiwit (mHtt) gevormd
worden die zal leiden tot het afsterven van hersencellen. In dit project
zal een therapie geëvalueerd worden die het slecht gecodeerde gen zal
blokkeren. Hierdoor wordt er verwacht dat er minder mutant
huntingtine aangemaakt worden. Dit zal geëvalueerd worden in een
longitudinaal experiment waarbij de concentratie van mHtt zal bepaald
worden met PET.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Deze studie evalueert een nieuwe therapie gericht tegen de ziekte van
Huntington. Dit kan mogelijk leiden tot de allereerste effectieve
therapie tegen deze ziekte.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

200 Q175DN knock-in heterozygote C57BL/6 en 100 wildtype C57BL/6.
Samen een 300 muizen.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

Alle handelingen gebeuren onder verdoving. De dieren zullen op het
einde van het onderzoek op een humane manier geëuthanaseerd
worden door cervicale dislocatie.

969

woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

We willen de werkzaamheid onderzoeken van een therapeutische
behandeling in de hersenen van een diermodel voor de ziekte van
Huntington.
Eerdere in vitro-werkzaamheden met dezelfde aanpak zijn al uitgevoerd,
daarom is de volgende stap de evaluatie in vivo.

De werkzaamheid van de therapie zal worden geëvalueerd met
verschillende PET-biomarkers. Een totaal van 2 biomarkers zal worden
getest in elk cohort en onderzoek. Het aantal dieren werd bepaald op
basis van onze eerdere ervaringen met dit diermodel en de statische
kracht werd berekend op basis van eerdere studies.
Het betreft een genetisch bepaalde ziekte en het knock-in muis model is
het meest optimale model van deze ziekte. Alle handelingen gebeuren
onder anesthesie en humane eindpunten worden gehanteerd indien de
ongemakken te groot worden. De kooien worden voorzien van
kooiverrijking zoals papiersnippers (sizlze-nest), rustplaatshuisjes.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Activatie van het neureguline-1/ErbB4 systeem ter behandeling van
hartfalen

Looptijd van het project

1/001/2019-1/01/2023

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

NRG-1; ErbB4; Hartfalen; endotheel; myeloïde cellen; LAD;
Angiotensine-II

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

De algemene doelstelling van dit project is om de heersende opvatting,
dat de therapeutische effecten van NRG-1 bij hartfalen enkel tot stand
komen door ErbB4/ErbB2 activering in hartspiercellen, uit te dagen.
Hierbij veronderstellen we dat ErbB4-afhankelijke signalisatie in nonmyocyten een belangrijke rol speelt. Indien succesvol, heeft deze
hypothese een grote invloed op de verdere translationele ontwikkeling
van NRG-1 voor de behandeling van hartfalen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Chronisch hartfalen is een frequent voorkomende aandoening. Dit
project moet duidelijk maken via welk moleculair en cellulair doelwit
NRG-1 zijn cardioprotectieve effecten uitoefent, hetgeen zal bijdragen
tot de ontwikkeling van nieuwe therapieën voor hartfalen: bijvoorbeeld
de ontwikkeling van een kleine molecule agonist voor ErbB4.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

ErbB4F/F; LyzM-Cre+/- [79] - ErbB4+/+; LyzM-Cre+/- [79] - ErbB4F/F;
Cdh5-Cre+ [99]; ErbB4+/+; Cdh5-Cre+ [99]

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De ingreep om een myocard infarct te induceren (LAD-ligatie), als ook
het inplanten van de Angiotensine-II micro-osmotische pompen gebeurt
onder algehele verdoving en kan zorgen voor matige ongemakken.
Dieren krijgen post-operatief 1x/dag buprenorfine toegediend
(gedurende 3 dagen). De herhaaldelijke injecties met 4-hydroxytamoxifen en NRG-1 veroorzaken geen of weinig ongemakken
(intraperitoneale injectie). De dieren worden geeuthanaseerd d.m.v.
injectie met een overdosis pentobarbital (> 150 mg/kg).

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De complexiteit van het proces van hartfalen en het complexe
werkingsmechanisme van NRG-1 laten niet toe om deze diermodellen te
vervangen door celcultuur experimenten. Voor dit project is het
bestuderen van de in vivo effecten van NRG-1 op het hart noodzakelijk,
omwille van de interactie tussen de verschillende celtypes in het hart.
Aan de hand van cel-speciefieke knockout muizen willen we het
moleculair en cellulair doelwit van NRG-1 bestuderen in een model,
nauw aansluitend bij de menselijke fysiologie (LAD-ligatie geïnduceerd
myocard infarct; angiotensine-II geïnduceerde cardiale fibrose).

Het aantal onderzoeksgroepen is beperkt tot het aantal nodig om de
vraagstelling te beantwoorden. Op basis van de literatuur en de reële
mortaliteit (binnen het LAD-ligatie geïndeerd myocard infarct model)
werd geopteerd voor groepen van 10 tot 15 dieren.

Muizen zijn de laagste diersoort waarop het probleem van hartfalen kan
onderzocht worden. De gebruikte modellen zijn uiterst geschikt om de
menselijke pathofysiologie van hartfalen zo goed als mogelijk na te
bootsen. Daarnaast zijn muizen een zeer geschikte diersoort voor het
uitvoeren van transgene modellen.
Om ongemakken van de dieren te beperken, worden de dieren
nauwlettend geobserveerd en wordt ingegrepen indien belangrijke
ongemakken optreden. De interventies voor inductie van hartfalen
veroorzaken matige ongemakken. Postoperatief wordt een pijnstiller
toegediend (buprenorfine) en worden de dieren voorzien van DietGel
Revocery. Tussentijdse analyses verlopen zonder ongemak
(echocardiografie).

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Bepaling van de factoren die ervoor zorgen dat een zenuwcel ontwikkelt
tot een welbepaald zenuwceltype in de darmwand.

Looptijd van het project

1 januari 2019 - 1 januari 2024

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

zebravis, enterisch zenuwstelsel, differentiatie, ontwikkeling

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

De ontwikkeling van het eigen zenuwstelsel van het maag-darmstelsel,
is al goed in kaart gebracht. Echter, de kennis omtrent bepaalde
speficieke stappen ontbreken. In deze studie, onderzoeken we welke
functiebepalende factoren een rol spelen in de ontwikkeling van de
darmzenuwcellen. We maken gebruik van de zebravis als
proefdiermodel omdat dit model voor dit type onderzoek veel
specifieke voordelen vertoont zoals de snelle ontwikkeling van het
zenuwstelsel, transparantie, makkelijk te manipuleren en observeren
ontwikkeling.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit onderzoek zal bijdragen tot een beter inzicht in de ontwikkeling van
de verschillende zenuwcelpopulaties in het maag-darmstelsel. Namelijk:
wanneer deze gevormd worden, en welke factoren deze ontwikkeling
sturen. Dit draagt bij tot het ontwikkelen van betere therapeutische
strategiën betreffende de behandeling van aandoeningen van het eigen
zenuwstelsel van het maag-darmstelsel.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

zebravisembryo's : 2400, zebravislarven: 500; adult:250

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Licht. Dieren worden opgeofferd voor de isolatie van RNA of weefsel
voor kleuringen. Opoffering gebeurt met behulp van een overdosis
anaestheticum.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

We gaan kijken naar de vroege ontwikkeling binnen een systeem. In
silico en in vitro methoden kunnen hier geen volledige omkadering
geven. Het volledig systeem is nodig om alle ontwikkelingsfactoren
optimaal te laten verlopen. De targets worden eerst zo goed mogelijk
gescreend in de bestaande databanken (zfin, ncbi enz) om deze zo
specifiek mogelijk te kiezen.

Meer specifieke RNA isolatiekits zou ons in staat moeten stellen meer
RNA te halen uit minder weefsel. Echter dit heeft ook zijn beperkingen.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De zebravis is een goed model omdat de vorming van de darm en het
enterisch zenuwstelsel reeds vroeg bestudeerd kan worden op vrij
makkelijke wijze. Het enterisch zenuwstelsel van de zebravis is
gelijkaardig aan dat in zoogdiermodellen, maar het is minder uitgebreid
en complex waardoor het makkelijker te onderzoeken is.
Door gebruik van een overdosis anestheticum, wordt er voor gezorgd
dat de dieren pijnloos gedood worden om weefsel te collecteren.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Kwantificatie van intra- en extra-orale waterstroming tijdens het voeden
bij vissen

Looptijd van het project

20/01/2019 tot 15/05/2021

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

hydrodynamica; vissen; voedselopname

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het is onduidelijk hoe vissen waterstroming gebruiken bij het vangen en
transporteren van voedsel doorheen de mondholte. De door de vissen
opgewekte waterstromingen bewegen het voedsel naar de mond toe en
doorheen de mondholte, en verlaten uiteindelijk de mondholte
doorheen de kieuwbogen en de operculaire- en branchiostegale spleten
aan de ventro-posterieure kant van de kop. Hoe zorgen deze stroming
voor het afzetten van het voedsel aan de ingang van de oesophagus?
Hoe veel van deze stroming passeert hierbij de kieuwbogen, of worden
deze routes omzeild door stroming tussen de hyoidboog en de eerste
kieuwboog tijdens krachtig zuigen om zo beschadiging van de kieuwen
te vermijden? Het doel van dit project is om voor het eerst zowel de
stroming binnenin de mondholte (i.e. intra-oraal) te kwantificeren
d.m.v. biplanaire x-stralenvideos, als de stroming buiten de mondholte
(i.e. extra-oraal) d.m.v. stromingsvisualisatie met multiview-lichtvideo’s.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit onderzoek is een eerste stap in het beter begrijpen van de
functionele en evolutionaire morfologie van de mond- en keelholte bij
vissen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Nijltilapia : 2 individuen; Karper: 2 individuen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van

Licht ongemak en stress bij merkerimplantatie onder verdoving. De
dieren worden nadien geëuthanaseerd voor anatomische analyses.
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deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De bewegingen van de kop samen met de bewegingen van het water in
de mondholte van de vissen werd nooit erder gemeten, en kan dus
onmogelijk voorspeld worden. De bekomen gegeven vormen echter de
basis voor dierloze methoden die een belangrijk deel van dit project
vormen, meerbepaald rekenkundige simulaties van waterbeweging
(computational fluid dynamics).

De proef wordt (per diersoort) gestopt wanneer er succesvolle videoopnames zijn van twee individuen per diersoort. Twee individuen per
diersoort is geschikt om mogelijk afwijkende anatomie en gedrag te
elimineren.

De wetenschappelijke vraag richt zich specifiek tot straalvinnige vissen.
Er wordt gebruik gemaakt van verdovingsmiddel (MS222) tijdens
merkerimplantatie.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Het effect van het perfusaat op postoperatief longoedeem bij
geïsoleerde longperfusie met gemcitabine bij varkens (PILOOTSTUDIE).

Looptijd van het project

Begindatum: 04/02/2019
Einddatum: 03/02/2021

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Longperfusie, perfusaat, longoedeem, gemcitabine

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Geïsoleerde longperfusie (ILuP) met een chemotherapeuticum zoals
gemcitabine is een techniek waarbij men lokaal hogere doses chemo
kan toedienen met minder systemische bijwerkingen dan bij
intraveneuze toediening van chemotherapie. Bij de ILuP wordt er een
perfusievloeistof zoals een STEEN-oplossing of crystalloïden-HES
oplossing gecombineerd met gemcitabine (chemotherapie). Deze
techniek heeft minder systemische bijwerkingen maar kan wel lokaal
complicaties zoals longoedeem/longschade veroorzaken. Het effect van
perfusievloeistoffen op deze lokale complicaties is tot op heden niet
onderzocht. Wij trachten het effect van het perfusaat in combinatie met
gemcitabine in kaart te brengen en de pathofysiologie van de lokale
longschade te achterhalen.
Doelstelling: het vergelijken van de STEEN-oplossing en de crystalloïdenHES oplossing als perfusaat in combinatie met gemcitabine bij ILuP.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Met deze studie kan men antwoord geven op de vraag of er een verschil
is tussen de twee soorten perfusievloeistoffen in combinatie met
gemcitabine bij geïsoleerde longperfusie. De hypothese in dit onderzoek
is dat de neveneffecten zoals longoedeem verminderen door het
gebruik van de STEEN-oplossing in vergelijking met de crystalloiden-HES
oplossing terwijl de positieve effecten gelijk zullen blijven. Indien deze
hypothese bevestigd wordt, dan zal deze informatie ons verder helpen
met het onderzoek naar toepassingen en verfijningen van geïsoleerde
longperfusie in patiënten. Daarnaast wordt er ook gekeken naar de
verschillende inflammatoire merkers die ontstaan zijn tijdens en na het
toedienen van de chemotherapie. Het analyseren van deze
inflammatiemerkers kan potentieel meer inzicht geven in het ontstaan
van longschade. Op deze manier kunnen nieuwe doelwitten voor
therapieën gevonden worden.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij

Het aantal varkens nodig voor deze pilootstudie is 2
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benadering het aantal van deze
dieren?
In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Graad van ernst: ernstig. Pijn post-operatief is een te verwachten
negatief effect, hiervoor wordt pre-, per- en postoperatief pijnstilling
voor voorzien. De ernst van de pijn varieert van casus tot casus maar is
in de overgrote meerderheid van de gevallen met pijnmedicatie te
verhelpen. Daarnaast zijn cardiovasculaire complicaties de belangrijkste
oorzaken van morbiditeit en mortaliteit tijdens chirurgie. Dit komt
volgens studies in ongeveer 64% van de gevallen voor. De meest
voorkomende zijn: hypertensie, hypotensie en abnormaliteiten van het
cardiale ritme. Onbehandeld kunnen deze zaken aanleiding geven tot
veel last voor de dieren. Hierom worden er in de operatiezaal de nodige
medicamenten voorradig gehouden om deze complicaties op te vangen
en tot een minumum te beperken indien dit noodzakelijk is.
De dieren worden aan het einde van de behandeling in slaap gedaan via
anesthesie en medicamenteus geëuthanaseerd.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.
Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

Een proefstudie op cellijnen werd als alternatief uitgetest. Hierbij
werden verschillende celsoorten blootgesteld aan de
perfusievloeistoffen die in deze studie getest zouden worden
(crystalloïden-HES en STEEN). Echter, de resultaten van deze
cellijnenstudie bleken niet representatief te zijn voor de operatieve
setting die in deze studie gebruikt zou worden. Hierdoor werd er
geopteerd om het gebruik van cellijnen niet verder te zetten in deze
studie.

Het totaal aantal dieren dat wordt gebruikt voor deze piloostudie is 2
(één voor behandeling met HES+Gemcitabine en één voor
STEEN+Gemcitabine. Aan de hand van de resultaten van deze
pilootstudie, kunnen de juiste concentraties berekend worden om een
gelijkaardige penetratie van Gemcitabine in het longweefsel te
bekomen. Na deze fine-tuning kan er een aanvraag worden ingediend
voor een uitgebreidere studie.
Eerdere studies hebben reeds bewezen dat geïsoleerde longperfusie bij
varkens het meest geschikt is om de situatie zoals bij menselijke
patiënten na te bootsen. Dit is omdat de fysiologie en de effecten van
longperfusie bij varkens en mensen vergelijkbaar is. De
behandelingsresultaten zullen bij varkens dan ook het meest
representatief zijn voor de humane situatie.
Ongemak voor de dieren wordt geminimaliseerd door pijnstilling pre-,
per- en postoperatief te voorzien. Daarnaast worden er gepaste
huisvesting, kooiverrijkingen (rubberen buizen, toys, etc.) en muziek
tegen de stress voorzien.
De kooien zijn voorzien van een volle kunststof ligplaat en de roosters
zijn voorzien van een kunststof coating ter preventie van verwondingen.
Ook kooiverrijking zoals rubberen buizen en voedseltoys worden
voorzien. Tevens wordt muziek afgespeeld in de stal om stress te
reduceren. De speeltjes worden ook postoperatief aangeboden
aangezien ze geen gevaar vormen voor het dier of de wonde.
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Titel van het project

Ontwikkeling van nieuwe TCO probes voor intracellulaire PET
beeldvorming via pretargeting strategie

Looptijd van het project

1/01/2019-31/12/2022

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

TCO, Pretargeting, bioorthogonal conjugatie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

De doelstelling van het project is de ontwikkeling van nieuwe 18-F
gelabelde TCO probes in het kader van intracellulaire PET beeldvorming
via pretargeting. Tot nu toe zijn er weinig studies gerapporeteed waarbij
er gebruik wordt gemaakt van kort levende radioisotoop in
beeldvorming via pretargeting strategie. We trachten nieuwe TCO
probes te ontwikkelen met betere in vivo stabiliteit en farmacokinetiek
die gebruikt kunnen worden in beeldvorming via PET door het gebruik
maken van radioisotopen met korte half-leven. Naast het membraan
gebonden antilichamen zal er ook gebruik worden gemaakt van
internalizerende antilichamen met fluorescente tetrazine tags om de
intracellulaire PET beeldvorming mogelijk te maken.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De pretargeting strategie maakt gebruik van een tweestappenmodel.
Via deze methode kan de affiniteit en de selectiviteit van antilichamen
met de snelle farmcokinetiek van kleine radiogelabelde moleculen met
korte half-leven gecombineerd worden. Dit laat toe om beelden met
beter T/B ratios te vormen en vermindert ook de dosis straling voor de
patiënten. Deze eigenschap zou zowel in diagnostiche als
therapeuthische gebied toegepast kunnen worden. Resulataten uit deze
studie zou meer inzicht brengen in het intracellulaire reactie kinetiek
van de TCO probes en het gebruik van internalizerende antilichamen in
PET-beeldvorming.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

De maximaal aantal muizen die gebruikt worden is 152 Balb/C naakt
muizen. De aantal muizen is berkend op basis van historische data uit de
labo en de vooraf uitgevoerd power analyse rekenig houdend met een
drop-out van 10%.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het

We verwachten een matig ongemak (SV3) voor de dieren. De tumoren
zullen onderhuids worden ingeplant, wat de normale fysiologie van het
dier normaliter slechts minimaal hindert. Tijdens PET scans zullen de
dieren worden verdoofd met isofluraan. Op het einde van de
experimenten, of wanneer humane eindpunten worden bereikt, worden
de dieren opgeofferd via cervicale tractie voor histologische
experimenten.
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uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Er wordt gebruik gemaakt van in vivo beeldvorming. Daarvoor zijn
levende dieren vereist en kan er geen alternatief gevonden worden. Een
eerste selectie van tracers gebeurt reeds op basis van in vitro data om
het aantal dierproeven te minimalizeren.

Standardisatie van de omgeving, genotype en microbiologische kwaliteit
vermindert de inter-en intra-experimentele variaties, waardoor de
sensitiviteit en de reproduceerbaarheid van de resultaten
gemaximaliseerd wordt en dus het aantal dieren gereduceerd kan
worden. Het gebruik van niet-invasieve beeldvorming (PET) laat ook een
reductie van het aantal dieren toe. Een schatting van het aantal dieren
werd gedaan op basis van een power analyse. Het aantal dieren is
beperkt tot een minimun zonder statistische relevantie te verliezen met
het oog op mogelijke toekomstige klinische translatie.

We werken met naakte muizen met immundeficiëntie. Dit is
noodzakelijk om de afstoting van geïnoculeerde menselijke kankercellen
te vermijden die door een intact immuunsysteem zouden worden
verstoten. Ons labo heeft veel ervaring met de gebruikte diermodellen
en de geschiktheid ervan wordt bovendien bevestigd door verscheidene
publicaties in internationale tijdschriften.
Er wordt kooiverrijking voorzien. Dieren zullen verdoofd worden tijdens
beeldvorming en de handeling worden uitgevoerd door getrainde
personnel. Dieren worden dagelijks gemoniterd om de ongemak
geïnduceerd door het experiment op te sporen aan de hand van een
score sheet. Humane eindpunten zullen in acht worden genomen, zodat
de dieren niet sterven ten gevolge van het ongemak geïnduceerd tijdens
het experiment.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Hormoongedreven multisensorische integratie van input, afhankelijk
van de relevantie van de input.

Looptijd van het project

07/01/2019 - 31/06/2019

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Multisensorische integratie, sensorische processing

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

De relevantie van dit experiment bestaat erin dat afhankelijk van het
belang dat aan een stimulus gehecht wordt deze anders verwerkt wordt
in de hersenen. Bovendien worden stimuli die samen "binnen komen"
geintegreerd of gesegregeerd afhankelijk van hun onderlinge relevantie.
Door gebruik te maken van een zeer speciefiek model waar de
relevantie van dezelfde stimulus wijzigt over het jaar kan dit proces
nauwkeurig bestudeerd worden. Tevens kunnen we deze veranderende
verwerking linken aan veranderingen in hormonale status van het
subject.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Gezien geweten is dat in verschillende psychologische ziekteprocessing
sensorische processing en integratie verstoord is alsook de selectie van
relevante en irrelavante stimuli is het funcdamenteel begrip van de
verwerking van inkomende stimuli gerelateerd aan hun relevantie van
belang.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

28 spreewen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De dieren zullen in dit experiment 3 sessies van in vivo beeldvorming
(MRI) en bloednames ondergaan onder verdoving. Het ongemak wordt
als matig ingeschat op basis van de herhaaldelijke verdoving van de
dieren. Echter de procedures op zichzelf veroorzaken geen ongemak. De
dieren kunnen, na goedkeuring, hergebruikt worden voor een nietinvasieve proef.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De onderzoeksvragen hebben betrekking tot neuronale plasticiteit en
stimulus verwerking in respons op de omgeving. Dit kan niet nagebootst
worden in celculturen of preparaten. Daar het gaat over het vergaren
van fundamentele kennis, kunnen we geen simulaties gebruiken.
Gepaste referenties kunnen gevonden worden in de gedetailleerde
aanvraag.

Het aantal dieren nodig om de resultaten met voldoende statistische
kracht te interpreteren staat beschreven in wetenschappelijke
publicaties (te vinden in de gedetailleerde aanvraag). Het voorgestelde
aantal is dan ook hiermee rekening houdend tot het minimum beperkt.

Zangvogels zijn een van de weinige diersoorten die natuurlijke
seizoenale plasticiteit vertonen en daardoor het model bij uitstek voor
onze onderzoeksvraag. Bovendien bouwt dit onderzoek verder op reeds
door ons gepubliceerde resultaten in dezelfde diersoort.
We gebruiken de laagst mogelijke dosis aneasthesie en de kortst
mogelijke scantijd tijdens de experimenten. Na anaesthesie laten we de
dieren in speciaal aangepaste recovery boxen ontwaken.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Onderzoek naar het ontstekingsremmend effect van goede bacteriën in
chronische longaandoeningen.

Looptijd van het project

Januari 2019 - Januari 2022

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

mucoviscidose - microbioom - longontsteking

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Bevestigen van de werking van een potentieel ontstekingsremmende
bacterie in een in vivo model voor Pseudomonas aeruginosa
longinfecties.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Chronische longinfecties met inflammatie zijn de meest voorkomende
oorzaken van morbiditeit en mortaliteit bij mucoviscidose patiënten. P.
aeruginosa is de belangrijkste pathogeen die leidt tot chronische infectie
bij 80% van de volwassen patiënten met chronische inflammatie tot
gevolg. Bestaande anti-inflammatoire middelen worden beperkt
gebruikt wegens de vele bijwerkingen. Er is dus een dringende nood aan
nieuwe anti-inflammatoire middelen met beperkte bijwerkingen.
Gebruik van commensale bacteriën als anti-inflammatoire therapie kan
hiervoor een oplossing bieden.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

135 muizen.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Na infectie zullen de muizen dagelijks geëvalueerd worden door
functionele gedragsobservatie, opvolging van lichaamsgewicht en
symptomen van longonsteking, zoals tachypnoe en dyspnoe. Dieren met
progressieve (erge) klinische symptomen zullen uit ethische
overwegingen geëuthanaseerd worden.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Om de immuunrespons op verschillende bacteriën te analyseren, werd
voor dit project reeds een in vitro 3-D celcultuur model gebruikt. Met dit
model werden reeds alle mogelijke optimalisaties uitgevoerd. Het is
echter niet mogelijk om de complexiteit van het immuunsysteem en van
het respiratoire systeem in vitro na te bootsen. Daarom blijft het
gebruik van een adequaat in vivo model nodig om de in vitro resultaten
te bevestigen.

Voor dit project werden reeds experimenten uitgevoerd met een in vitro
3-D celcultuur model. Aan de hand van dit model, zijn er reeds
verschillende optimalisatiestappen uitgevoerd waardoor er minder
dieren nodig zullen zijn. Door de uitgebreide proefdierexpertise,
aanwezig op LMPH, zal er een minimum aantal dieren vereist zijn.

Omdat het Balb/C model al aanwezig is bij LMPH, is een minimum aantal
dieren vereist om representatieve resultaten te verkrijgen. Alle dieren
worden sociaal gehuisvest en kooiverrijking onder de vorm van papieren
doekjes en kartonnen rolletjes wordt in elke kooi voorzien. Om ernstig
ongemak van de dieren te beperken zal hun klinische toestand en hun
lichaamsgewicht dagelijks worden opgevolgd.
Alle muizen worden sociaal gehuisvest en kooiverrijking onder de vorm
van papieren doekjes en kartonnen rolletjes wordt in elke kooi voorzien.
Om ernstig ongemak van de dieren te beperken zal hun klinische
toestand en hun lichaamsgewicht dagelijks worden opgevolgd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

In vivo evaluatie van antibiotica-tolerante persister bacteriên

Looptijd van het project

Januari 2019 - Januari 2022

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Persistentie, longinfecties

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Antibiotica zijn essentieel in de medische praktijk om een antwoord te
bieden aan levensbedreigende infecties. De evolutie van antibiotica
resistentie is momenteel een grote bedreiging voor de gezondheidszorg
met verhoogde morbiditeit en mortaliteit tot gevolg. Daarnaast kan
antibiotica therapiefalen ook leiden tot een subpopulatie van
antibiotica-tolerante persister bacteriën. Het doel van het project is om
aan de hand van een in vivo longinfectiemodel met Pseudomonas
aeruginosa zowel de persister fractie te bepalen als nieuwe
persistentiegenen te identificeren.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Persistentie is het fenomeen waarbij een kleine subpopulatie van
bacteriën langdurige blootstelling aan antibiotica overleeft. Deze
tolerante cellen worden verantwoordelijk geacht voor de
multidrugtolerantie van biofilmen en het heropflakkeren van infecties
na stopzetten van antibioticumbehandelingen. Identifcatie van genen
betrokken bij dit persistent fenotype zou de behandeling van
Pseudomonas aeruginosa infecties sterk kunnen verbeteren.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

634 Muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Na infectie zullen de muizen dagelijks geëvalueerd worden door
functionele gedragsobservaties, opvolging van lichaamsgewicht. Dieren
met ernstige klinische symptomen zullen uit ethische overwegingen
geëuthanaseerd worden.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De persistentie wordt ook in vitro onderzocht. Om echter een correct en
volledig beeld te krijgen van welke mechanismen er betrokken zijn bij
persistentie in Pseudomonas aeruginosa is het belangrijk dit ook te
onderzoeken in een complexere in vivo situatie zoals de longen.

Experimental design zal worden toegepast om het aantal muizen te
reduceren. Bovendien zal door de uitgebreide proefdierexpertise
aanwezig op LMPH er een minimum aantal dieren vereist zijn voor het
bekomen van representatieve resultaten.

Omdat het Balb/C model al aanwezig is bij LMPH, is een minimum aantal
dieren vereist om representatieve resultaten te verkrijgen. Alle dieren
worden sociaal gehuisvest en kooiverrijking onder de vorm van papieren
doekjes en kartonnen rolletjes wordt in elke kooi voorzien. Om ernstig
ongemak van de dieren te beperken zal hun klinische toestand en hun
lichaamsgewicht dagelijks worden opgevolgd.
Alle muizen worden sociaal gehuisvest en kooiverrijking onder de vorm
van papieren doekjes en kartonnen rolletjes wordt in elke kooi voorzien.
Om ernstig ongemak van de dieren te beperken zal hun klinische
toestand en hun lichaamsgewicht dagelijks worden opgevolgd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Onderzoek naar mogelijke mechanismen van nierschade als gevolg van
blootstelling aan pesticiden

Looptijd van het project

15 jan 2019 - 15 jan 2020

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

chronisch nierfalen, nierbeschadiging, pesticiden, lysosomen,
calcineurine inhibitie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

nee

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

nee

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

nee

Behoud van soorten

nee

Hoger onderwijs of opleiding

nee

Forensisch onderzoek

nee

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

nee

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

De primaire doelstellingen zijn: 1) inzicht krijgen in de exacte oorzaak
van een opkomende nieraandoening die geassocieerd is met
blootstelling aan pesticiden, 2) inzicht krijgen in de cellulaire
mechanismen die een rol spelen in deze nierbeschadiging, 3) het
natuurlijke verloop van de ziekte, zowel als zijn reversibiliteit
bestuderen, 4) evaluatie van de specificiteit van recent ontdekte
weefselkenmerken in positieve diagnose (eerder dan gebaseerd op
exclusiecriteria).

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit project is een eerste en belangrijke stap in het mogelijks openen van
een deur naar de ontwikkeling/beschrijving van specifieke positieve
diagnostische criteria van deze opkomende nieraandoening. Verder zal
dit project inzicht geven in de onstaansmechanismen van deze
pathologie, zodat aan preventieve en therapeutische ontwikkeling kan
gedaan worden. Daarnaast laat dit project toe om etiologische
informatie te verzamelen die kan aangewend worden in het vergroten
van de politieke "awareness" van dit gezondheidsprobleem.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

76 ratten

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Negatieve effecten: ontwikkelen van chronisch nierfalen. Graad van
ernst: vergelijkbaar of minder met de humane conditie. Lot van de
dieren: de studie-opzet is zodanig opgebouwd (eerder lage
blootstellingsdosissen) zodat de conditie van zeer ernstig (i.e. lethaal)
nierfalen nooit wordt bereikt. De dieren worden geëuthanaseerd vóór
lethaal nierfalen zich inzet.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

De studie situeert zich in het onderzoeksveld van renale pathologiën
(chronisch nierfalen). De multicellulariteit en complexiteit van de
nierwerking vereisen een relevant testmodel met een hoge graad van
cellulaire complexiteit en vergelijkbaarheid met de humane nier. Geen
niet-diermodel komt dan ook in aanmerking voor huidige studie.

Een power-analyse werd uitgevoerd.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het labo is vetrouwd met deze diersoort en beschikt over de expertise in
het gestandardiseerd uitvoeren van handelingen in deze soort.
Eveneens beschikt het labo over voldoende referentie-materiaal om het
effect op de nieren goed te kunnen inschatten.
Algemeen ongemak wordt aangepakt door de dieren slechts minimaal
bloot te stellen aan de condities die nodig zijn om duidelijke conclusies
uit onze studie te kunnen trekken. Het is hierbij zeker niet nodig de
dieren aan exuberante toxische concentraties bloot te stellen. Eerder
wordt gestreefd naar een langere blootstelling bij lagere concentratie
om de situatie bij de mens beter te benaderen.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Studie van het effect van 'therapie X' om tactiele allodynie ten gevolge
van een zenuwbeschadiging te onderdrukken.

Looptijd van het project

19/12/2018 - 31/05/2019

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Neuropatische, pijn, zenuw, beschadiging

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Trigeminus neuralgie patiënten die lijden onder zeer zware
pijnaanvallen kunnen nog altijd niet voldoende geholpen worden met
de bestaande behandelingen. Daarom blijft er nood aan onderzoek naar
nieuwe en betere therapieën. Een nieuwe vorm van behandeling, ie
'therapie X', probeert dit te verhelpen door het verminderen van de
zenuwactiviteit in de trigeminus zenuw.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit onderzoek zal bijdragen aan de kennis over het implenteren van
'therapie X' en zal ook een bijdrage leveren in de ontwikkeling van
'therapie X' als nieuw vorm van pijnstilling en op die manier een
belangrijke impact hebben op de levenskwaliteit van chronische pijn
patiënten die lijden aan trigeminus neuralgie.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

96 Sprague-Dawley ratten

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Er wordt een ernstige vorm van ongemak voorzien. De dieren zullen
onder gehele verdoving een ingreep van de infraorbitale zenuw
ondergaan en zullen hierdoor langdurig een matige vorm van pijn en
ongemak ervaren. Na het experiment zullen de dieren op een stress- en
pijnvrije manier geëuthanaseerd worden.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

Uit een literatuurstudie blijkt dat er geen alternatieve dierloze
methoden bestaan om spontane neuropatische pijn te bestuderen.

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Op basis van een statistische analyse werd het minimaal aantal
noodzakelijke dieren gekozen.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het infraorbitaal zenuw ligatie model werd oorspronkelijk ontwikkeld bij
ratten. Sindsdien zijn er, voor zover wij weten, geen modellen in andere
diersoorten ontwikkeld waarbij op een gelijkaardige manier spontane
neuropatische pijn kan onderzocht worden. Maatregelen om ongemak
te minimaliseren zijn: stressvrije huisvesting, algehele verdoving,
ondersteunende pijnstilling, dagelijkse opvolging, stress- en pijnvrije
euthanasie.
Maatregelen om ongemak te minimaliseren zijn: stressvrije huisvesting,
algehele verdoving, ondersteunende pijnstilling, dagelijkse opvolging,
stress- en pijnvrije euthanasie.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Experimentele infestatie van zangvogels door teken voor fundamenteel
onderzoek

Looptijd van het project

1/1/2019 tot 31/12/2022

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

parasitologie, zangvogels, teken

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

Nee

Reglementaire testen en routineproductie

Nee

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

Nee

Behoud van soorten

Nee

Hoger onderwijs of opleiding

Nee

Forensisch onderzoek

Nee

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

Nee

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Deze aanvraag behelst een algemeen protocol dat reeds van 2009 tot
2017 werd gebruikt in diverse fundamentele onderzoeksprojecten. De
bedoeling is om zangvogels (overwegend mezen, ook merels en
kanaries) in het laboratorium, of soms in het wild (in nestkasten) te
besmetten met een klein aantal teken (binnen de natuurlijke range die
bij de soorten wordt aangetroffen). Hiermee wordt nieuwe kennis
verkregen over de biologie van deze parasieten en de
verweermechanismen van de vogels.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Het gaat hier om fundamenteel onderzoek op een tekensoort die op
zich vrijwel onschadelijk is voor vogels, en niet bij mensen of zoogdieren
voorkomt. Het onderzoek leidt tot wetenschappelijke publicaties. De
opgedane kennis is van fundamenteel belang, maar kan ook helpen om
de kennis te verhogen van meer gevaarlijke tekensoorten die ziektes bij
mensen overdragen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Het aantal is niet vastgesteld gezien dit afhangt van de specifieke
experimenten waarin het protocol wordt toegepast. Een indicatief
maximum is 370 Koolmezen en 30 van de andere vogelsoorten

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Zeer beperkt impact: de tot dusver vastgestelde effecten zijn hooguit
lichte inflammatie verschijnselen en een kortdurende reductie in rode
bloedcellen, door onttrekking van bloed door de teken. Er zijn geen
effecten op conditie of gewicht. Dieren worden zeer kort gehuisvest
(een 10-tal dagen) en daarna weer vrijgelaten (of in geval van Kanarie,
teruggeplaatst in de kweekcollectie).
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het gaat om fundamenteel onderzoek naar de biologie van parasieten
op hun natuurlijke gastheren, dat niet op een andere manier kan
gebeuren.

Het aantal dieren wordt voor elke proef, waarbij dit protocol wordt
toegepast, bepaald in functie van de vraagstelling. Het gaat typisch om
enkele tientallen vogels voor een proef.

De combinatie van zangvogels (overwegend koolmezen) en hun
natuurlijke parasieten (vogelteken) is een geschikt modelsysteem omdat
de vogels weinig hinder ondervinden van de teken, de teken makkelijk
kunnen verzameld en opgevolgd worden, en de vogels slechts voor
korte periodes naar het laboratorium moeten gebracht worden.
Vogels worden volgens wettelijke normen gehuisvest met voldoende
voedsel, water en een slaapplaats. De dieren worden dagelijks
opgevolgd. Voorgaande proeven hebben aangetoond dat het effect van
de teken op de lichaamsconditie amper meetbaar is en van zeer
voorbijgaande aard.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

992

Titel van het project

Waarom faalt een vaccin met kunstmatig geproduceerde eiwitten tegen
de meest voorkomende lebmaag worm bij het rund

Looptijd van het project

De totale duurtijd van het experiment is 16 weken

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Vaccinatie / rund / Ostertagia / ASP

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Een experimenteel vaccin bestaande uit een natuurlijk opgezuiverd
eiwitmengsel (ASP) bood bescherming tegen de lebmaag worm
Ostertagia ostertagi.
Voor de verdere ontwikkeling van een vaccin is het essentieel om dit
eiwit kunstmatig (recombinant) aan te kunnen maken. In tegenstelling
tot de natuurlijke variant bood dit kunstmatig eiwit geen bescherming
meer wanneer het getest werd. Verdere tests wezen uit dat de structuur
van dit kunstmatig eiwit op een aantal plaatsen licht verschilt van het
natuurlijke. In deze proef willen we nagaan of (één van) deze verschillen
de oorzaak kan/ kunnen zijn voor het falen van dit kunstmatig gemaakt
vaccin.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Vaccinatie met de natuurlijke ASP eiwitten biedt goede bescherming bij
het rund, maar deze kunnen enkel geproduceerd worden m.b.v. levende
proefdieren. Daarom wordt gezocht naar een manier om deze eiwitten
kunstmatig na te maken. Dankzij dit onderzoek zou op termijn een
werkzaam vaccin met nagemaakte eiwitten tegen de meest
voorkomende lebmaag wormen bij kalveren kunnen worden
geproduceerd.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Er worden voor deze proef 35 runderen gebruikt

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

Tijdens de proef beperken de staalnames zich tot verzamelen van mest
en bloed. Het vasthouden van de dieren kan hier voor een kortstondig
ongemak zorgen.
Aangezien de dieren ingespoten werden met een niet geregistreerd
vaccin, worden de dieren aan het einde van de proef geëuthanaseerd.
Dit is wettelijk vereist aangezien de dieren nooit in de voedselketen
mogen terechtkomen.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Ostertagia ostertagi is zeer diersoort-specifiek en de manier waarop
immuniteit wordt ontwikkeld is zo complex dat geen dierloos model kan
gebruikt worden voor de vaccinatieproef.

Uit statistische analyse blijkt dat we 7 dieren per groep nodig hebben
om duidelijke verschillen tussen de groepen aan te kunnen tonen.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Ostertagia ostertagi is zeer diersoort-specifiek en immuniteitsopbouw is
zo complex dat geen andere diersoort kan gebruikt worden voor de
vaccinatieproef. Het rund is het doeldier waarvoor het vaccin wordt
ontwikkeld. De dieren worden gehuisvest in groep (kuddedieren) en
hebben voldoende ruwvoer ter beschikking (voordroogkuil). Door deze
extra ruwvezel gaan ze meer herkauwen, wat ook voor bezigheid zorgt

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Microbioom in de baarmoeder van runderen op het einde van de dracht

Looptijd van het project

5 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Baarmoeder - Keizersnede - Microbioom - Rund - Vruchtwater

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het doel van dit onderzoek is om een inzicht te verwerven in de
aanwezigheid van een microbioom (‘bacteriële flora’) in de baarmoeder
van drachtige koeien. Gelijkaardig onderzoek werd tot nu toe enkel
uitgevoerd op slachthuispreparaten (Moore et al., 2017). Uiteraard kan
men na het slachten geen uitspraak meer doen over de vitaliteit van het
kalf en bestaat er een waarschijnlijk risico op contaminatie en
moeilijkere interpretatie van de resultaten. Staalname tijdens de
keizersnede biedt de mogelijkheid om quasi zonder extra leed voor het
moederdier en kalf, stalen te nemen van vruchtwater.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Het erkennen van de aanwezigheid van bacteriën in de baarmoeder en
de identificatie ervan, zou kunnen bewijzen dat de aanwezigheid van
bacteriën in de baarmoeder wel kan samengaan met een gezonde
dracht (fundamenteel). In de toekomst zou men kunnen kijken of het
microbioom van het moederdier (baarmoeder) en het microbioom van
het kalf gelijkaardig zijn en of de kiemen kunnen zorgen voor een
antibioticumresitentie-overdracht van koe naar kalf. Er kan ook een
verband gezocht worden tussen het voorkomen van
baarmoederinfecties en de aanwezige microbiële flora.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Runderen: voor deze pilootstudie zouden we gedurende 5 jaren
ongeveer 50 patiënten willen bemonsteren tijdens de keizersnede

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

De stalen zullen genomen worden tijdens de keizersnede, een geplande,
propere chirurgische ingreep. Het verzamelen van de stalen zal
gebeuren door met spuit en naald vruchtwater op te zuigen en
bloedname van koe en kalf (navelstrengbloed). De verwachte graad van
ernst is licht. Later ongemak is onwaarschijnlijk. Na de staalname
worden de dieren verzorgd zoals alle patiënten in de kliniek.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Om na te gaan wat de werkelijke populatie kiemen is in een zeer
complex milieu als de baarmoeder, is het nodig levende dieren aan te
wenden en kan geen gebruik gemaakt worden van alternatieven. De
omgevingsomstandigheden (hormonen, pH, zuurstofspanning, ...) in een
drachtige baarmoeder hebben waarschijnlijk een invloed op
bacteriegroei.

Voor deze pilootstudie kan geen steekproefgrootte bepaald worden,
omdat de populatie nog onvoldoende gekend is. Doordat de
keizersnede een unieke gelegenheid biedt voor het nemen van goede
stalen, met een minimaal extra ongemak voor de dieren zelf, doelen we
op 50 reeksen stalen. Door alle soorten stalen (bloed, vruchtwater,
mest) bij dezelfde dieren te nemen, is het mogelijk om de resultaten
achteraf te vergelijken en een link aan te tonen tussen de bacteriën
aanwezig in mest, vruchtwater en bloed.
De doeldiersoort is het rund, geen extrapolatie zal nodig zijn. De
keizersnede biedt een unieke gelegenheid om onder steriele
omstandigheden en tijdens de noodzakelijke chirurgische ingreep tot in
de baarmoeder stalen te nemen.
Pijn wordt geminimaliseerd zoals tijdens de gewoonlijke procedure van
de keizersnede: epidurale en lokale verdoving van het moederdier.
Alleen tijdens ongecompliceerde, 'model'-keizersnedes, zal de
staalname worden uitgevoerd. Koe en kalf gaan altijd voor.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Studie van het gedrag van het verdovend middel ketamine in het
lichaam van de hond na toediening via het bloed en na toediening via
het neusslijmvlies.

Looptijd van het project

2 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Hond, ketamine, neusslijmvlies

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Ketamine is een verdovend middel dat veelvuldig gebruikt wordt in de
diergeneeskunde. Meestal wordt ketamine toegediend in het bloed,
onderhuids of in de spieren. Al deze toedieningswijzen gaan gepaard
met pijn en stress voor het dier. Een alternatieve toedieningswijze is
intranasale toediening, waarbij het geneesmiddel met behulp van een
spray op het neusslijmvlies wordt aangebracht. Dit is een pijnloze,
snelle, en gemakkelijk uitvoerbare toedieningsvorm. Met dit onderzoek
willen we nagaan hoe ketamine zich gedraagt na intranasale toediening
in het lichaam van de hond, en dit in vergelijking met toediening in het
bloed.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

In dit onderzoek willen we nagaan wat het lichaam van de hond doet
met ketamine na intranasale toediening. Hiervoor willen we
onderzoeken hoe ketamine wordt geabsorbeerd in het lichaam, hoe het
geneesmiddel wordt verdeeld naar de verschillende weefsels en hoe het
terug uit het lichaam wordt verwijderd. Door dit in kaart te brengen is
het beter te voorspellen hoe het effect van het geneesmiddel zal zijn na
het toedienen van een bepaalde dosis en bij een bepaalde frequentie
van toedienen, en dit in relatie tot de conditie van het lichaam (bv. bij
bepaalde ziekten). Op deze manier kan intranasaal toegediende
ketamine verantwoord gebruikt worden in de diergeneeskunde.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Er zullen 8 honden gebruikt worden.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het

De dieren zullen slechts een beperkt ongemak ondervinden, afkomstig
van de bloednames. Tijdens de eerste reeks bloednames zullen de
dieren nog onder verdoving zijn en zullen ze dus geen hinder
ondervinden. Bij de laatste vier bloednames zullen de honden wel
wakker zijn. Na het onderzoek kunnen de dieren gebruikt worden voor
andere onderzoeken.
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uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

We willen onderzoeken hoe ketamine wordt geabsorbeerd in het
lichaam, hoe het geneesmiddel wordt verdeeld naar de verschillende
organen en hoe het uiteindelijk terug uit het lichaam verwijderd wordt.
Dit zijn complexe processen die enkel bij levende dieren kunnen
bestudeerd worden.

Er worden slechts zoveel dieren gebruikt als statistisch vereist is om een
wetenschappelijk relevant resultaat te bekomen.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Dit onderzoek focust zich volledig op “de hond” , vandaar dat het niet
relevant is een andere diersoort in te schakelen of gebruik te maken van
andere diermodellen. De proefhonden zijn gehuisvest met buitenbeloop
en in groep. Ze worden dagelijks verzorgd door mensen die hen goed
kennen. De medische handelingen zullen uitgevoerd worden door
ervaren personen en in aanwezigheid van een voor de dieren
vertrouwde dierenverzorger, om het ongemak zoveel mogelijk te
beperken. De meeste van deze handelingen zullen bovendien gebeuren
onder verdoving.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Verbetering van orale vaccinaties door de opname van vaccins in de
darm te bevorderen.

Looptijd van het project

4 years

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

antilichaam opname, mucosale vaccins, intestinale pathogenen,
varkens.

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

We willen kijken naar de cellen die betrokken zijn bij het afweersysteem
na vaccinatie en de werkzaamheid te testen van nieuwe moleculen die
het afweersysteem kunnen versterken

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

We willen een niew vaccin ontwikkelen dat varkens beschermd tegen
bepaalde bacteriën en het aantal dieren die gebruikt worden in dit soort
experimenten verminderen door de immunerespons te voorspellen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Biggen. 14 dieren.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Operaties zullen worden uitgevoerd onder verdoving. De dieren zullen
worden geëuthanaseerd om stalen te nemen op het einde van het
experiment, zonder ze uit de verdoving te laten komen.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

De immuunrespons kan enkel worden bestudeerd in levende dieren. Er
bestaan geen alternatieven.

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

6 dieren zullen nodig zijn in de eerste groep experimenten, waarbij we
de cellen die de antilichamen opnemen en migreren willen
karakteriseren. 3 dieren om de technieken te optimaliseren en 3 dieren
voor representatieve resultaten te bekomen. 8 dieren zullen nodig zijn
om de 10 verschillende antilichamen te testen (er kunnen 5
verschillende antilichamen per dier getest worden, waarbij we de
experimenten in triplicaat moeten uitvoeren voor representatieve
resultaten). Er zijn nog 2 extra dieren gevraagd, maar deze zullen enkel
gebruikt worden indien er een experiment zou mislukken.

Darm aandoeningen zijn één van de hoofdoorzaken van economisch
verlies in de varkenshouderij door ziekte, sterfte en een vertraagde
groei. Bovendien kunnen sommige van deze ziektekiemen ook mensen
besmetten. Hiernaast worden varkens vaak gebruikt als model voor
menselijke ziekten. De dieren worden verdoofd en opgevolgd tijdens de
operaties. Pijnstillers zullen worden toegediend indien nodig. De dieren
zullen worden geëuthaneseerd op het einde van het experiment (nietherstel operatie).

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Sporevormende boterzuurproducerende bacteriën ter preventie van
darmontsteking in een necrotisch enteritis model bij vleeskippen

Looptijd van het project

21 dagen

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

boterzuur/ spore / darmontsteking

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

In het voer inmengen van boterzuurvormende bacteriën geeft
bescherming tegen het ontwikkelen van darmontsteking. Maar
aangezien deze bacteriën geen zuurstof kunnen verdragen zijn spores
noodzakelijk om dit commercieel haalbaar te maken.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De sporevormende boterzuurproducerende stammen die effectief
bescherming bieden in dit model zullen door de industrie op grotere
schaal worden aangemaakt zodat deze kunnen ingezet worden in het
veld als alternatief voor antibiotica.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

270 vleeskippen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De dieren zullen op verschillende dagen clostridium perfringens
toegediend krijgen waardoor er enig ongemakt kan zijn door het
ontstaan van darmletsels. Maar dit gaat om een subklinisch model wat
wil zeggen dat de dieren geen duidelijke klinische tekenen vertonen. Op
het einde van de proef (dag 21) zullen alle dieren op een correcte
manier worden geëuthanaseerd zodat de darmen kunnen bekeken
worden voor het bepalen van het aantal en de omvang van de letsels.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Het is noodzakelijk om het effect van de boterzuurproducerende,
sporevormende kiemen in een diermodel na te gaan en te bevestigen.
Aangzien het aantal en de omvang van de letsels wordt vergeleken is
het niet mogelijk om een dierloze methode te gebruiken.

Uit voorgaande proeven is gebleken hoeveel dieren er nodig zijn om
verschillen te zien tussen de controle groep en de behandelde groep

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Aangezien deze aandoening voorkomt bij vleeskippen wordt er gekozen
om deze diersoort te gebruiken. Het is niet de bedoeling dat het
infectiemodel klinische symptomen veroorzaakt. Indien dieren toch
ernstige symptomen zouden vertonen dan zullen ze voortijdig op
humane wijze worden geëuthanaseerd. De dieren zullen in groep
worden gehuisvest en dagelijks voorzien worden van drinkwater en
voeder. Het drink en voeder gedrag zal nauwlettend opgevolgd worden
zodanig dat overdreven ongemak snel zal worden opgemerkt

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

mRNA replicon gentherapie met een ingebouwd veiligheidsmechanisme

Looptijd van het project

Maart 2018 – Juli 2019

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

replicon, synthetische biologie, gentherapie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

In dit project wordt een veiligere vorm van RNA therapie nagestreefd.
We ontwikkelden een therapeutisch mRNA , die (deels) kan worden
uitgeschakeld indien het effect bereikt is of wanneer toxische effecten
optreden t.g.v. de behandeling. Deze uitschakeling gebeurt door
toediening van een geregistreerd geneesmiddel. We zullen nagaan of dit
systeem even goed werkt in levende dieren, wanneer het geneesmiddel
oraal wordt toegediend.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Binnen de gentherapie is het gebruikte genetische materiaal meestal in
de vorm van DNA. Transfer van RNA i.p.v. DNA is echter veiliger en RNA
heeft als bijkomend voordeel dat dit goedkoper kan worden
aangemaakt op grote schaal. Op termijn zou dit kunnen leiden tot het
vervangen van de toediening van therapeutische eiwitten naar
toediening van RNA (of andere types genetisch materiaal) in
verschillende behandelingsstrategieën. Het bijkomende ingebouwde
veiligheidsmechanisme kan ervoor zorgen dat gentherapie
aantrekkelijker wordt voor zorgverstrekkers en patiënten.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

183 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De dieren zullen beperkt ongemak ondervinden van de handelingen
voorzien in het experiment. De injectie van RNA en de techniek
noodzakelijk voor het inbrengen van deze genconstructen in de cellen
veroorzaken enkel zeer kortstondig ongemak en gebeuren onder
verdoving. Alle injecties zonder verdoving worden zorgvuldig uitgevoerd
door een geoefend persoon. Op het einde van de proef worden alle
dieren op humane wijze gedood.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De orale opname en het gedrag van het geneesmiddel in het lichaam
kan niet adequaat worden nagebootst. Bovendien is het belangrijk om
de interactie tussen het geneesmiddel en het het therapeutisch mRNA
te bestuderen in een levend wezen. Daarvoor zijn proefdieren vereist.

Omdat er voor deze proef onvoldoende statistische gegevens ter
beschikking zijn, worden statistische bepalingen uitgevoerd op een
kleine groep muizen. Hieruit zullen de nodige gegevens bekomen
worden om eventueel additionele proeven uit te voeren met het aantal
dieren dat statistisch vereist is om een wetenschappelijk resultaat te
bekomen.

Voor dit onderzoek is het gebruik van neurofysiologisch lagere
organismen niet mogelijk. De injectie van het mRNA en de techniek
noodzakelijk om dit in de cellen binnen te brengen, worden uitgevoerd
wanneer de proefdieren zich onder verdoving bevinden. Alle injecties en
bloednames zonder verdoving worden zorgvuldig uitgevoerd door een
geoefend persoon.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

De in vivo effecten van bacteriële peptiden in de hersenen

Looptijd van het project

3 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Quorum sensing peptiden, hersenen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Quorum sensing peptiden zijn peptiden die geproduceerd worden door
bacteriën, deze peptiden zijn in staat te interageren met cellen van de
host. De doelstelling van dit project is om te onderzoeken of deze
peptiden een biologisch effect veroorzaken in de hersenen en zo
bijdragen tot aandoeningen van het centrale zenuwstelsel. Dit is zeer
relevant gezien de humane correlatie tussen verschillende
neurodegeneratieve aandoeningen en wijzigingen in het microbioom.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit onderzoek is zowel fundamenteel als toegepast belangrijk, gezien
het een deel van de verklaring kan betekenen van de gut-brain as.
Indien deze in vivo experimenten onze in vitro data bevestigen, dan
biedt dat nieuwe theranostische mogelijkheden om een aantal neuroinflammatoire aandoeningen aan te pakken.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Muizen, 60

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Verwachte negatieve effecten zijn verhoging van stress niveau, het
uiteindelijke lot is terminaal

Toepassing van de 3Vs

1005

1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Experimenten op zowel humane als muis hersencellen hebben reeds
effecten van quorum sensing peptiden aangetoond. Nu moet de
biologische relevantie ook in muizen kunnen aangetoond worden om na
te gaan of deze peptiden ook bij de mens een effect in de hersenen
kunnen uitoefenen. Neuro-immunologische processen zijn zodanig
complex, dat er nog geen volwaardige dierloze alternatieve methoden
beschikbaar zijn.

Bij deze experimenten worden de hersenen gedissecteerd om zoveel
mogelijk verschillende proeven op de hersenen te kunnen uitvoeren.
Hierdoor is een herhaling van het experiment overbodig. Het minimaal
aantal dieren om statistische resultaten te bekomen is bepaald via een
poweranalyse, meer dieren dan dit minimum zullen niet gebruikt
worden.

Er wordt gekozen voor muizen omdat deze genetisch dicht aansluiten bij
de mens. Een literatuuronderzoek toont aan dat muizen het frequentst
gebruikt worden bij onderzoek naar activatie van de immunologische
cellen in de hersenen.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

1006

Titel van het project

Biologische aanvaarding van onderhuids implanteerbare glucosesensors
bij varkens

Looptijd van het project

12 maanden

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

diabetes, suikerziekten, glucosesensor, varken

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

In dit onderzoek onderzoeken we het effect van de structuur van het
oppervlak van een implantaat op het type litteken dat gevormd wordt
rond het implantaat. Een ruwere structuur zou een betere ingroei van
het weefsel met zich mee kunnen brengen, waardoor het type
littekenweefsel mogelijks zachter en beter doorbloed zal zijn in
vergelijking met een gladde structuur.(Het minimaal verschuiven van
een glad onderhuids implantaat zou kunnen leiden tot continue irritatie
met hard en droog littekenweefsel tot gevolg

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Als het resultaat van dit onderzoek positief is, zullen we glucose
sensoren kunnen maken (voor humane suikerpatienten) met een
langere levensduur en een sneller en betrouwbaarder resultaat dan wat
de huidige sensoren te bieden hebben

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

12 varkens

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De dieren zullen minimaal negatieve effecten ondervinden. Op
verschillende tijdstippen (1-3-6 en12 maand) zullen de verschillende
kleine implantaten onder algemene narcose terug verwijderd worden.
Daarna gaan ze gewoon terug naar hun verblijfplaats in groepjes van 3.
Na afloop van het experiment worden de dieren ingeslapen.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

het evalueren van de vorming van het type littekenweefsel kan enkel
maar op dieren getest worden. De huid van varkens ligt het dichtst bij
de huid van mensen. Vandaar de keuze op varkens

We hebben geen kennis van voorafgaand onderzoek dat ons in staat
stelt een berekening te maken van het minimum aantal dieren. Doordat
we kleine implantaten gebruiken (3x1x0,5cm) kunnen we meedere
soorten implants implanteren per dier. Om individuele verschillen
tussen de varkens te evalueren wordt elk implantaat in 3 verschillende
dieren geïmplanteerd. Dit is het absoluut minimum. Het totale project
bestaat uit 3 stappen (studies). Elke studie bouwt voort op de resultaten
van de vorige. Hierdoor kunnen we het aantal dieren tot een minimum
beperken

De huid en de afweerreactie van het varken staat het dichtst bij de
mens. Type 1 diabetes patienten worden in de dagelijkse praktijk
zorgvuldig opgevolgd (meerdere bloednames en insuline injecties per
dag) en hebben een gemiddelde suikerwaarde en afweerreactie dat zeer
dicht bij niet diabetici aanleunt. Hierdoor zijn normale varkens (en niet
varkens met diabetes) het beste model om de afweerreactie en
littekenvorming te bestuderen. De implantaten zullen verwijderd
worden op 1-3-6 en 12 maand onder algemene narcose. Dit geeft de
dieren voldoende rust tussen de ingrepen en geeft ook een goed beeld
van de evolutie van de littekenvorming over tijd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

De effecten van een niet medicamenteuze behandeling op de
hersenfunctie van honden met angststoornissen

Looptijd van het project

Het project loopt over vijf jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

angststoornis, hersenscans, hond, magnetische stimulatie, patiënt

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Beter inzicht verwerven in het werkingsmechanisme van een niet
medicamenteuze behandeling ter verbetering van de hersenfunctie bij
angststoornissen met de bedoeling meer geavanceerde
behandelingsopties te bieden aan honden met angststoornissen.
Honden zullen zorgvuldig gescreend worden door een gedragsspecialist.
Om het effect van de behandeling na te gaan, zal er voor en na een scan
genomen worden die de hersenfunctie in beeld brengt. Tevens zal het
effect op verschillende parameters in het bloed en ruggemerg vocht
bekeken worden.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Tot op heden zijn de effecten van niet medicamenteuze behandeling in
het sturen van gedragsstoornissen bij de hond enkel bekend bij normale
honden. Prikkeling van een deel van de hersenen betrokken bij
gedragsstoornissen, geeft bij normale honden verhoogde
hersenactiviteit wat een mogelijkheid biedt om dit bij gedragsgestoorde
honden te gebruiken. De gedragscontrole die vooraf en na behandeling
wordt uitgevoerd, zal zeer gestandardizeerd verlopen en worden
uitgevoerd door een persoon, gespecialiseerd in gedragsafwijkingen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

60 angst gestoorde honden. Dit aantal houdt rekening met uitval door
demotivatie van de eigenaar of evtl. medische redenen van de patiënt.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De dieren zullen slechts een beperkt ongemak ondervinden afkomstig
van de handelingen die nodig zijn voor de verdoving voor het
hersenonderzoek. Onderzoek op beagles toonde aan dat er weinig tot
geen nevenwerkingen op te merken waren bij de gebruikte
behandeling.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

Het is een specifieke studie met betrekking tot angst gestoorde honden.
Gezien dit onderzoek gericht is op het effect van de behandeling op
levende patienten kan er geen alternatieve dierloze manier ingezet
worden. Bovendien zijn de scans die gemaakt worden niet op dierloze
modellen uit te voeren.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Het is niet te voorzien hoeveel dieren er mogelijks uitvallen door
demotivatie van de eigenaar of evtl. medische redenen van de patiënt.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

Het aantal honden dat in vorige gelijkaardige patienten studies het
traject volgden bedroeg 16-22 dieren. Rekening houdend met de niet in
te schatten uitval, voorzien we maximaal 60 honden voor de hele proef
(20 per onderzoek). Afhankelijk van de bekomen resultaten kan er
eventueel beslist worden om het aantal dieren te verminderen.

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)

Gezien het gaat om een studie die de effecten van niet medicamenteuze
behandeling op angststoornissen bij de hond onderzoekt met de
bedoeling de huidige bestaande behandelingen te verfijnen en
verbeteren, is het logisch dat de hond hier gebruikt wordt. De selectie
van de patienten en de medische handelingen zullen uitgevoerd worden
door ervaren/gespecialiseerde personen om het ongemak zoveel
mogelijk te beperken. De hersenscans en hersenprikkeling zullen ook
gebeuren onder algemene (lichte) verdoving.

Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.
Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

KUIKDOOD: efficiente methodes voor het doden van individueel
pluimvee op het bedrijf

Looptijd van het project

12 maanden

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

vleeskip; kalkoen; doden; cervicale dislocatie; dierenwelzijn

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

In dit project wordt gezocht naar de beste dodingsmethode voor
individueel pluimvee op het praktijkbedrijf, met een focus op zwaar
pluimvee. Op praktijkbedrijven moeten vleeskippen en kalkoenen die
ziek zijn of lijden gedood worden. Zeker bij deze zware dieren is de
uitvoering van zo een doding niet evident. Gangbare methodes vergen
kracht en bekwaamheid van de uitvoerende, waardoor mislukte
pogingen onvermijdbaar zijn, met potentieel dierenleed tot gevolg. De
nood is daarom hoog om diervriendelijke alternatieven te onderzoeken.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Het project kan leiden tot de identificatie van een praktische, efficiente
dodingmethode, waarbij het dier snel buiten bewustzijn raakt en niet
terug bij bewustzijn komt voordat de dood intreed. De beste methode
zal worden gedemonstreerd aan de sector, waardoor de methode in de
praktijk breed toegepast kan worden.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Er zullen 120 vleeskippen en 160 kalkoenen worden gebruikt tijdens het
experiment.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Het experiment vereist dat de dieren gedood worden. Verwacht
ongemak is daarom: terminaal. Het doden kan kortstondig ernstige pijn
en stress veroorzaken. Een deel van de dieren wordt gefixeerd op een
semi-invasief EEG toestel. Dit kan mogelijk pijn en stress veroorzaken
(P2). Daarom worden deze dieren vooraf lokaal verdoofd. Bij een deel
van de dieren worden voor een EEG meting electroden chirurgisch
ingepland ter hoogte van de kop. Deze operatie gebeurt onder volledige
verdoving en de dieren krijgen hiervoor pijnmedicatie toegediend.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Dit onderzoek is specifiek relevant voor en toepasbaar op pluimvee. Er
zijn geen alternatieve methoden beschikbaar zonder dieren. De
response van pluimvee dient geobserveerd te worden om de
dodingsmethodes te kunnen evalueren. Zowel vleeskippen als
kalkoenen zijn qua lichaamsgewicht zwaar pluimvee. Het zijn specifiek
deze types van dieren waar zich problemen kunnen stellen bij het
individueel doden. Het is daarom belangrijk met deze dieren de proef uit
te voeren.

Er wordt een evenwicht gezocht om enerzijds een minimum aan dieren
te gebruiken en anderzijds om toch voldoende dieren te hebben om
eventuele significante verschillen te kunnen aantonen. In vergelijkbare
onderzoeken was de steekproefgrootte per dodingsmethode nooit lager
dan 10 dieren, zij hebben statistische verschillen kunnen aantonen met
deze steekproef (bijv. Martin, 2015, hs 4). Daarom hebben wij ook
gekozen voor deze steekproefgrootte. Per dodingsmethode worden een
aantal dieren opgeofferd voor trainingsdoeleinden (totaal 70).

Dit onderzoek is gericht op zwaar pluimvee, en dient ook uitgevoerd te
worden met zwaar pluimvee. De training wordt uitgevoerd op dieren die
onder anesthesie gebracht zijn, om lijden te voorkomen en kunde van
de onderzoekers te maximaliseren. Pijnlijke handelingen gerelateerd
aan het EEG toestel worden onder verdoving uitgevoerd. Wanneer een
dier na doding na 10 seconden niet buiten bewustzijn is, wordt deze
gedood met een injectie van natriumpentobarbital.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Ontwikkeling van een humaan Chlamydia trachomatis vaccin in het
varken.

Looptijd van het project

01/10/2016 – 30/09/2020

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Chlamydia trachomatis, varkens, vaccinatie, voortplantingsstoornissen,
SOA

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Chlamydia trachomatis (C. trachomatis) is een bacterie die de vagina en
de penis (plasbuis) van de mens infecteert. Globaal gezien is het de
meest voorkomende seksueel overdraagbare aandoening (SOA).
Dergelijke infecties zijn een groot probleem voor de volksgezondheid
aangezien mannen een pijnlijk en branderig gevoel krijgen bij het
plassen en vrouwen onvruchtbaar worden door een verstopping van de
eileiders. Er zijn over heel de wereld veel mensen zijn geïnefcteerd met
C. trachomatis en vooral jonge mensen. De infectie kan behandeld
worden met antibiotica maar die behandeling komt vooral bij vrouwen
vaak te laat waardoor de schade aan hun eileiders onherstelbaar is en ze
onvruchtbaar blijven. Er is geen vaccin. Het doel van deze studie is de
ontwikkeling van een C. trachomatis vaccin voor de mens.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Aangezien er geen preventieve behandelingen zijn buiten
condoomgebruik, leidt een C. trachomatis infectie regelmatig tot
langdurige pijn ter hoogte van het bekken en onvruchtbaarheid door
verstopping van de eileiders. Een werkzaam vaccin zou dit kunnen
voorkomen. De economische impact van een dergelijke vaccin op de
gezondheidszorg is ook enorm zijn. In de USA worden bijvoorbeeld de
jaarlijkse zorgkosten voor patiënten met een te laat ontdekte C.
trachomatis geschat op meer dan $2 miljard.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Varkens (max. aantal: 110)

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?

De vaccinatie zal slechts beperkt ongemak veroorzaken. We gebruiken
kleine hoeveelheden van het vaccin en geschikte methoden om het
ongemak voor de dieren zo goed mogelijk te beperken. Bij de
bloednames zullen we ook telkens maximaal 10 ml bloed nemen van de
halsvene. Dit kan snel en zonder veel ongemak gebeuren. Alle dieren
zullen aan het einde van het experiment geëuthanaseerd worden.
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Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Aangezien de methode van toediening, immuunrespons en werking van
het vaccin dient onderzocht te worden in een systeem dat zo
representatief mogelijk is voor de mens, is het onoverkomelijk om
gebruik te maken van een diermodel. Het varken is hiervoor het best.
Het voortplantingsstelsel en het immuunsysteem het varken lijken het
meest op dat van de mens. Er bestaan op dit moment geen volwaardige
alternatieven om de werking van het vaccin uit te testen alvorens het te
kunnen gebruiken bij de mens.
We zullen max. 110 dieren gebruiken. Dit is een minimum aantal om
toch voldoende grote groepen te krijgen waarbij waardevolle,
beduidende resultaten kunnen bekomen worden. M.a.w. Indien we
minder dieren zouden gebruiken is de kans groter dat we geen sluitende
resultaten bekomen.
Het varken is een zeer goed voorspellend model voor de ontwikkeling
van vaccins voor de mens aangezien het immuunsysteem van het varken
en de bouw van het voortplantingstelsel zeer sterk lijkt op dat van de
mens. Het varken is bovendien ook een natuurlijke gastheer voor
Chlamydia species. Dit wil zeggen dat varkens ook kunnen besmet
worden door Chlamydia, maar dan Chlamydia suis, een Chlamydia die
enkel bij het varken voorkomt.
Dieren zullen gehuisvest worden met respect voor sociaal contact en
gemeenschappelijk herkomst, in de optimale omstandigheden die
constant gemonitord worden en met dagelijkse fysische controles.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Identifying the inflammatory pathway associated with digital dermatitis
in dairy cattle. Het blootleggen van de inflammatoire reactie die
gepaard gaat met digitale dermatitis bij melkvee.

Looptijd van het project

1 januari 2018 tot 31 december 2019

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

digitale dermatitis Mortellaro klauw rund

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Dit fundamenteel onderzoek richt zich specifiek op de ontwikkeling van
digitale dermatitis bij melkvee. Digitale dermatitis is een aandoening die
zich meestal op de huid net boven de klauwen bevindt. Veel Belgische
melkveebedrijven hebben last van digitale dermatitis, wat gepaard gaat
met kosten voor de veehouder en de industrie. Door het ontleden van
de ontwikkeling van de ziekte, kunnen we aangrijpingspunten vinden
voor een vernieuwende, adequate behandeling. De behandeling die
anno 2018 wordt toegepast, is niet definitief helend. Na de behandeling
van het beginstadium, gaan de letsels over in een chronisch stadium.
Deze dieren kunnen hervallen in het pijnlijke beginstadium.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Door de ontstekingsreactie bloot te leggen en aan te tonen dat er kan
ingegrepen worden hierop, kan een nieuwe behandelingsstrategie of
nieuw geneesmiddel ontwikkeld worden. Een afname van het
voorkomen van deze aandoening zorgt voor minder economische
verliezen in de landbouwbedrijven en minder dierlijk leed. Het
beginstadium van deze ziekte veroorzaakt kreupelheid, pijn en
discomfort bij de aangetaste dieren.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Runderen: er zullen 30 dieren gebruikt worden.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

De ernst wordt als zijnde matig ingeschat: er worden biopten van het
letsel genomen, met toepassing van lokale verdoving. Na de bioptname
wordt het letsel behandeld. Tevens vindt een bloedafname plaats. Er
wordt verwacht dat deze geen blijvende verwachte negatieve gevolgen
heeft. De dieren blijven na de proef op dezelfde locatie.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het gaat om fundamenteel onderzoek waarbij we een wereldwijd
belangrijke ziekte bij rundvee onderzoeken. Om deze aandoening beter
te begrijpen, is het noodzakelijk om deels met levende koeien te werken
(in dit werkpakket met biopsie van de letsels en de bloedafname). In het
tweede werkpakket werken we tevens met celculturen in plaats van met
levende dieren.

Er zijn 6 ziektestadia (M0, M1, M2, M3, M4, M4.1) en we nemen 5
stalen per stadium. De aandoening komt bijna enkel ter hoogte van de
achterpoten voor en soms maar op 1 poot. Dit maakt dat we 30 dieren
bemonsteren. Van deze dieren wordt ook bloed genomen om
antistoffen en PBMC (afweercellen) op te bepalen.
Melkvee wordt in het eerste werkpakket gebruikt vermits de ziekte
typisch gezien wordt bij dit type runderen. Pijn wordt vermeden door
lokale verdoving toe te passen op de plaats van de biopsie en de dieren
naderhand te behandelen (antibiotica, genezende & desinfecterende gel
en verband). De bloedafname wordt gedaan door een dierenarts met
ervaring.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Ontwikkeling van een experimenteel Vibrio anguillarum infectiemodel
voor kiemvrije zebravislarven

Looptijd van het project

01/02/2018 – 01/02/2022

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

zebravis, aquacultuur, vislarven, bacteriële infectie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Vibrio is een bacterie die een infectie veroorzaakt bij vislarven waardoor
de vislarven bloederige huidletsels krijgen en sterven. Dit is uiteraard
nadelig voor het dierenwelzijn. De infectie veroorzaakt ook
economische schade in de aquacultuur. Er is geen vaccin voor vislarven.
De infectie kan bestreden worden met antibiotica maar meestal komt
men te laat en is er reeds hoge sterfte opgetreden. Het gebruik van
immunostimulerende middelen is een nieuwe benadering die
onderzocht wordt. Stimulatie van het immuunsysteem kan het
algemeen welzijn kan vislarven ten goede komen en kan mogelijk de
sterfte ten gevolge van vibrio infecties terugdringen. Dit willen we
onderzoeken in zebravislarven. Daarom wordt er eerst een
infectiemodel ontwikkelt in zebravislarven dat ons toelaat om de
werking van immunostimulerende middelen te onderzoeken.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Stimulatie van het immuunsysteem van vislarven kan de weerstand
verhogen tegenover infecties in het algemeen. Wij hebben een aantal
producten ontdekt die het immuunsysteem van vislarven zouden
kunnen stimuleren. We kiezen voor de zebravis omdat het
immuunsysteem van deze vis beter gekend is dan het immuunsysteem
van eender welke andere vissoort. Op deze wijze kunnen we maximale
informatie bekomen over het vermogen van kandidaat
immunostimulerende producten om het immuunsysteem van
vissenlarven te stimuleren. De resultaten kunnen nadien gebruikt
worden in de aquacultuur om de weerstand tegenover infecties en
bijgevolg het dierenwelzijn te bevorderen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

zebravislarven (5000)

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld

De infectie zal net zoals in de natuur matig tot ernstig (sterfte) ongemak
veroorzaken bij de vislarven. Alle dieren zullen nog in het larvale
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worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

stadium aan het einde van het experiment geëuthanaseerd worden om
de gepaste stalen te kunnen nemen voor onderzoek.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Aangezien de methode van toediening van de immunostimulantia aan
de vislarven en de stimulatie van het immuunsysteem dient onderzocht
te worden is het nodig om gebruik te maken van een vissenlarvenmodel
waarbij de dieren na de toediening van de immunostimulantia
geïnfecteerd worden met vibrio. Er bestaan tot op heden helaas nog
geen volwaardige alternatieven om dezelfde informatie te verkrijgen.

We zullen tijdens dit project over de hele periode ongeveer 5000
vissenlarven huisvesten. Dit is een minimum aantal om toch voldoende
groepen met het gepast aantal dieren en herhalingen te krijgen waarbij
statistisch significante resultaten kunnen bekomen worden. M.a.w.
indien we minder dieren zouden gebruiken is de kans groter dat we
geen sluitende resultaten bekomen.

We kiezen de zebravis omdat het immuunsysteem van deze vis beter
gekend is dan het immuunsysteem van eender welke andere vissoort. Er
zijn reeds talrijke materialen en methoden op punt gesteld. Dit kunnen
we gebruiken en op deze wijze kunnen we maximale informatie
bekomen over het vermogen van de te testen kandidaat
immunostimulantia.
De vislarven zullen gehuisvest worden in optimale omstandigheden die
constant gecontroleerd worden en met dagelijkse fysische controles.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Vergelijken van cefalosporines voor de behandeling van ernstige
infecties in het varken rekening houdend met antimicrobiële resistentie
selectie.

Looptijd van het project

6 jaar. De aanvraag omvat meerdere experimenten,

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Antimicrobiële resistentie, antibiotica, varkens, ernstige infecties

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Antimicrobiële resistentie is een groot probleem in de humane
geneeskunde en diergeneeskunde. Naast het verminderen van het
gebruik van antibiotica, is het kiezen van de geschikte therapie die
aanleiding geeft tot de minste resistentieselectie een goede strategie
voor een doelgericht antibioticum gebruik. Er zullen 2 dierproeven
worden uitgevoerd op varkens om na te gaan welk van de drie
cefalosporines (nl. cefovecin, cefquinome en ceftiofur) het minste
aanleiding geeft tot het ontstaan van resistente E. coli bacterieën in de
darm.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Via laboratoriumproeven en dierproeven omtrent het verloop van de
concentratie van de geneesmiddelen (Cefovecin, ceftiofur en
cefquinome) in plasma en de darm van varkens kan het geneesmiddel
met de minste kans op resistentieselectie achterhaald worden. Ook
vanuit het perspectief van de volksgezondheid is dit een goede zaak
aangezien dieren vaak een reservoir vormen voor resistente bacteriën
die kunnen verspreiden naar de mens.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Er wordt gewerkt met 26 varkens.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

Toedienig van antibiotica kan aanleiding geven tot matige symptomen
bij de dieren (vnl. diarree). Dieren die erg lijden zullen geëuthanaseerd
worden. Handelingen zoals intramusculaire, subcutane en intraveneuse
toedieningen zullen ongemak en stress veroorzaken bij de dieren. Alle
dieren worden finaal geëuthanaseerd na afloop van de studie.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De farmacokinetiek en de blootstelling van de darm aan de
verschillende antibiotica kunnen niet waarheidsgetrouw in een labo
nagebootst worden. Hiervoor zijn dierproeven noodzakelijk.

De experimenten werden opgesteld volgens statistisch verantwoorde
modellen en berekeningen. Zo werd de steekproefgrootte berekend om
een hoge mate van bewijskracht te bekomen met een minimum aan
dieren en werd rekening gehouden met poweranalyses uit vorige
studies.

Het varken is hier de doeldiersoort omwille van hoog gebruik van
antibiotica in deze sector. Verschillende factoren waaronder de
huisvesting worden geoptimaliseerd om stress in de dieren te
reduceren. Daarnaast zullen alle handelingen conform de geldende
Europese en Belgische richtlijnen worden uitgevoerd. Humane
eindpunten worden ook vooropgesteld.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

De effecten op hersenwerking van repetitieve transcraniale magnetische
hersenstimulatie (rTMS)

Looptijd van het project

Verwacht wordt dat het project een jaar zal duren

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

HF-rTMS, hond, hersenen, PET, SPECT

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Angststoornissen komen frequent voor bij de hond en leiden tot
verminderde levenskwaliteit en in geval gepaard met agressie, kan dit
aanleiding geven tot achterlaten of doodspuiten van het dier. Tot op
heden zijn de resultaten van medicatie en gedragstherapie niet
voldoende, met een groot aantal honden die onvoldoene of niet
reageren. Gezien een gelijkaardige situatie bestaat bij de mens en men
hier rTMS inzet bij behandeling van angst en depressie met goede
resultaten, willen we deze alternatieve behandeling bij de hond
bekijken. De doelstelling is na te gaan wat het effect is op de
hersenwerking bij de hond. In een latere faze zal deze techniek op
gedragsgestoorde honden toegepast worden.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

We willen met deze proef nagaan of rTMS wel degelijk een werking
heeft op hondehersenen zoals al aangetoond is bij de mens. Het
voordeel is dat dit ons een potentiele therapeutische mogelijkheid geeft
om moeilijk te behandelen angststoornissen op een niet invasieve
manier aan te pakken. Met behulp van beeldvorming kunnen we het
effect op de hersenwerking beoordelen. Er is geen mogelijkheid om dit
op een andere manier aan te tonen (geen labo technieken kunnen dit
vervangen).

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

12 volwassen Beagles worden hiervoor ingezet.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

Er wordt verwacht dat er weinig negatieve effecten van de transcraniale
magnetisch stimulatie zullen zijn. TMS wordt immers roetinematig
toegepast op wakkere patiënten. De honden worden, uit
welzijnsoverwegingen, met medicatie gekalmeerd tijdens de stimulaties.
De meeste negatieve effecten worden verwacht bij het in slaap brengen
van de dieren wanneer er inspuitingen moeten gegeven worden. De
graad van ernst wordt dan ook geschat op licht. Na de proef zullen de
dieren hergebruikt of geadopteerd worden
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Dit onderzoek kan enkel op het levende dier gebeuren. De diersoort die
hier onderzocht wordt is dezelfde als die waar de techniek zal gebruikt
worden als therapie.

Er zullen slechts zo veel dieren gebruikt worden als nodig. Acht is een
minimum aantal.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Gezien de techniek als mogelijke therapie voor angststoornissen bij de
hond gebruikt kan worden moeten we naar de effecten kijken van rTMS
bij dit diersoort. De dieren worden in ruime stallen gehouden, krijgen
dagelijks buitenloop in een grote ren en worden ook 2-3x per dag aan de
leiband uitgelaten. Er is dus veel sociaal contact, zowel onderling als met
de mens. Er zal een intensieve training voorafgaan aan de proeven zelf
(gewenning aan de ruimte, de mensen, leren stilzitten, plaatsen van coil
op hoofd, geluid van coil, bloednames) met positieve beloning, dit om
ongemakken te minimaliseren.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Vaccinontwikkeling tegen een darmaandoening bij kippen

Looptijd van het project

De looptijd van deze experimenten is 2x3 weken.

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

vleeskip, vaccinatie, besmettelijke darmaandoening

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Deze proef maakt deel uit van een project waarbij we een vaccin willen
ontwikkelen tegen een darmziekte bij vleeskuikens. Omwille van
praktische redenen is het bijna onmogelijk om grote aantallen dieren te
vaccineren met een spuitje. Een vaccin dat in het voeder of drinkwater
ingemengd kan worden is een betere oplossing. Tijdens het eerste
experiment zal een goed model opgesteld worden waarin de ziekte zo
goed mogelijk nagebootst wordt in het laboratorium. In de tweede
proef zullen we dit model gebruiken om nieuwe vaccins te testen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Er bestaat geen werkend vaccin voor deze darmaandoening. De
ontwikkeling van een goed werkend vaccin zal niet alleen het
dierenleed, maar ook het antibioticumgebruik ter behandeling van deze
ziekte sterk verminderen. Een goed model zal ervoor zorgen dat we de
werking van onze nieuwe vaccins kunnen testen en vergelijken met
elkaar.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Het eerste experiment zal 218 vleeskippen tellen en de tweede 416
vleeskippen.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

In dit gebruikte model zullen de dieren geen duidelijke symptomen
vertonen, maar ze kunnen wel ongemak vertonen door de gevormde
darmletsels. De kippen krijgen via een spuitje in de bek verschillende
stoffen toegediend wat mogelijks een kortstondig moment van stress
kan teweegbrengen. Ook worden de dieren driemaal geïnjecteerd met
een vaccin. Op het einde van het experiment zullen de dieren op de
correcte wijze geëuthanaseerd worden.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

In het eerste experiment wordt een model opgesteld waarbij de ziekte
nagebootst wordt. Deze wordt gebruikt om in een latere fase
(experiment 2) na te gaan in welke mate toediening van het vaccin
bescherming kan bieden tegen de darmaandoening bij de vleeskip. Een
dierloze methode kan hierbij geen alternatief zijn.

Gedurende het eerste experiment zal nagegaan wordt of er minder
dieren per groep gebruikt kan worden dan het aantal dat in de literatuur
beschreven staat.
Zo hopen we het aantal dieren te verlagen. In het tweede experiment
zal deze hoeveelheid dan ook verder gebruikt worden. Hierbij worden 6
groepen (4 vaccins met 2 controles) vergeleken met elkaar.
De aandoening is typisch voor vleeskuikens. Om een mogelijke oplossing
te vinden is het noodzakelijk om het effect van de vaccinatie bij
vleeskuikens te testen. Er worden geen pijnstillers aan de dieren
gegeven aangezien deze mogelijks de resultaten kunnen beïnvloeden.
De dieren worden wel dagelijks gecontroleerd. Indien deze toch ernstige
symptomen vertonen, worden ze onmiddellijk uit de proef gehaald en
op gepaste wijze ingeslapen. Het gedrag van de dieren wordt dagelijks
nauwgezet opgevolgd, zodat ongemak snel opgemerkt wordt.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Aanmaak van muis antistoffen voor gebruik in laboratorium testen met
Nanobodies®

Looptijd van het project

November 2017 - oktober 2022

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

muis, antistoffen, vaccinatie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Voor diverse belangrijke ziektegebieden, met inbegrip van ontstekingen,
trombose en kanker worden er programma’s ontwillekd gebaseerd op
Nanobodies. Er zijn nu meer dan 45 programma's in de pijplijn,
waaronder acht Nanobodies® in klinische ontwikkeling. Voor de analyse
en opvolging van de verschillende veelbelovende pre-klinische en/of
klinische studies, is de aanmaak en isolatie van muis antistoffen
onontbeerlijk.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Door onderzoek, analyse en opvolging van de verschillende ontwikkelde
Nanobodies® kunnen belangrijke menselijke ziekten (o.a. Thromboses,
osteoporose, immuun ziekten, kanker en ontstekingen) worden
behandeld. Nanobodies® zijn een nieuwe klasse van eiwitten die
afgeleid zijn van antistoffen. Omwille van de kleine afmetingen, de
unieke structuur en de extreme stabiliteit, combineren Nanobodies® de
voordelen van gewone antistoffen met essentiële eigenschappen van
kleine moleculen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Een schatting van 200 muizen zal gebruikt worden voor de aanmaak van
antistoffen in een periode van 5 jaar.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Pijn score gering: De dieren worden gevaccineerd en er wordt bloed
afgenomen om de respons na te gaan. Na de vaccinaties worden de
muizen geëuthanaseerd dmv CO2 vergassing, gevolgd door een finale
bloeding en isolatie van de milt cellen.
Alle dieren worden geëuthanaseerd. Er zal zoveel mogelijk
samengewerkt worden met andere labo's voor weefselname en
dergelijke van deze dieren.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

Het is onmogelijk om een specifieke immuunrespons op te wekken aan
de hand van een dierloze methode.

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Rekening houdend met de doelwiteiwit- en dierafhankelijke variatie in
respons en de complexiteit van de aanmaak van antistoffen worden 4
muizen per project gebruikt.

Voor de aanmaak van antistoffen via de hybridoma technologie wordt
bijna uitsluitend gebruik gemaakt van muizen en deze kunnen niet door
lagere diersoorten worden vervangen.
Volgende maatregelen zijn genomen om ongemak te minimaliseren: de
nodige pijnstilling en verdoving worden gebruikt indien nodig en er
wordt aandacht besteed aan geschikte huisvesting en humane
eindpunten. Het welzijn van de dieren zal op dagelijkse basis
geëvalueerd worden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Immuniseren van kippen tov Campylobacterinfecties

Looptijd van het project

16 dagen

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

kip, campylobacter, besmet vlees, vaccin

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

In het labo werden nanobodies tegen campylobacter ontwikkeld. Deze
nanobodies kunnen adhesie en invasie in darmcellijnen van kippen
verhinderen. We willen nagaan of nanobodies het aantal
Campylobacter-bacteriën in de blinde darm van braadkippen kan
verminderen. De nanobodies worden via het voeder opgenomen door
de kippen. De Campylobacter bacterie vertoeft zeer vaak in de blinde
darm van vleeskippen. Bij het slachten wordt het kippenvlees, ondanks
strenge hygiënische maatregelen, vaak besmet. Door het aantal
bacteriën in de blinde darm van de kip te verminderen, zal ook de
besmetting van het kippenvlees dalen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Jaarlijks worden in Europa 1% van de mensen ziek door het eten van
kippenvlees dat besmet is met deze bacterie. Momenteel is er echter
nog geen goed product of vaccin beschikbaar die de bacterie voldoende
doodt in de blinde darm. Een federale overheidsstudie voorspelt dat
wanneer men het aantal bacteriën in de blinde darm van de kip
tienvoudig kan verminderen, het aantal consumenten dat jaarlijks ziek
wordt met de helft zal dalen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Braadkip: 30

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Infectie van de kippen met de bacterie: hiervoor openen we de bek en
dienen we via een buisje 1ml vloeistof toe. Onze ervaring leert dat
kippen dit goed toelaten en hier geen hinder van ondervinden. Kippen
worden niet ziek door deze infectie! Het is de mens die ziek wordt door
het eten van besmet vlees. De braadkuikens worden op het einde van
de proef geëuthanaseerd. We verwachten een beperkt ongemak ten
gevolge van de injectie in de vleugelader met sodiumpentobarbital. Dit
is een sterk verdovend product, dat wanneer het als overdosis
toegediend wordt tot sterfte leidt.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

De werkzaamheid van de nanobodies moet worden nagegaan in het
doeldier. Het is bij kippen dat deze nanobodies in de praktijk zullen
worden aangewend.

Er worden slechts zo veel dieren gebruikt die statistisch vereist zijn om
een wetenschappelijk relevant resultaat te bekomen.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Deze bacteriële infecties komen voor in kippen. Hierbij willen we nog
eens vermelden dat de kippen niet ziek worden door deze infectie. Alle
handelingen worden uitgevoerd door een ervaren dierenarts die
gewoon is om kippen te hanteren zodat stress wordt geminimaliseerd.
We doen inspanningen om het welzijn van de kippen te verbeteren: we
plaatsen zitstokken en strooien eten tussen de schavelingen zodat de
kippen kunnen scharrelen.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Kunnen de schadelijke effecten van schimmelgifstoffen op varkens
geneutraliseerd worden door veevoederadditieven?

Looptijd van het project

Periode van 10 dagen in juni 2018

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Mycotoxines, mycotoxinebinders, varkens

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Met deze studie wensen we na te gaan of een veevoederadditief, meer
specifiek een mycotoxine binder, de schadelijke effecten van
schimmelgiften bij varkens kan verlichten. Schimmels op planten
kunnen schadelijke stoffen aanmaken, mycotoxines. Wanneer deze
stoffen in het diervoeder zitten zorgen ze voor schade bij het dier (zoals
minder snel groeien). De veevoedersector heeft producten op de markt
gebracht, mycotoxine binders genaamd, die deze mycotoxines mogelijks
kunnen binden in de darm en zo het schadelijk effect teniet doen. De
doelstelling is om het effect van een kandidaat mycotoxine binder na te
gaan ten opzichte van de mycotoxinen zearalenone, ochratoxine,
aflatoxine B1 en deoxynvalenol bij varkens.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Als deze producten een gunstige werking hebben, en dus de schadelijke
effecten van het mycotoxine kunnen teniet doen, dan kunnen deze
ingezet worden in de veehouderij om de gevoeligheid van varkens ten
opzichte van deze mycotoxinen te verminderen. Dit zal leiden tot een
verbeterde diergezondheid en minder economische verliezen ten
gevolge van mycotoxines.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Varken. Het minimale aantal om zulke studies uit te voeren (gebaseerd
op statistische analyse) zal gebruikt worden: 8 dieren per behandeling
voor zowel de kandidaat binders alsook een controle groep

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

De dieren zullen slechts een matig ongemak ondervinden aangezien de
proefleider uitgebreide ervaring heeft met maagsondering en herhaalde
bloedafnames bij varkens. De gebruikte dosis van het mycotoxine geeft
geen aanleiding tot schadelijke effecten bij het dier. De dieren zullen na
de proef geëuthanaseerd worden.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Omwille van de complexiteit van het maagdarmkanaal en omdat we de
opname van het mycotoxine vanuit de darm naar de bloedbaan willen
volgen, is er geen volwaardig alternatief.

Dit is gebaseerd op de statistische analyse en expertise van het labo om
dergelijke studies uit te voeren.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Wat de keuze van de doeldiersoort betreft: het varken is een van de
belangrijke diersoorten in de Vlaamse veehouderij. Daarnaast behoren
de gebruikte mycotoxinen tot de meest voorkomende in het voeder. De
varkens zullen speelgoed ter beschikking krijgen. De dieren worden
dagelijks opgevolgd door een dierenarts en aan een klinisch onderzoek
onderworpen. Indien er zich erge ongemakken zouden voordoen, al is
dit onwaarschijnlijk, zal het dier vroegtijdig worden geëuthanaseerd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Zoektocht naar prebiotica die vislarven kunnen beschermen tegen
gekende ziekten.

Looptijd van het project

De proeven met zeebaarslarven zullen maximaal 16 dagen duren. De
proeven met Noordzeetonglarven zullen maximaal 21 dagen duren.

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

prebiotica, Noordzeetonglarven, zeebaarslarven

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het doel van de studie is het effect van twee prebiotica nagaan die
vislarven mogelijks beschermen tegen bacteriële ziekten. De
aquacultuur(=viskweek) kampt net zoals de intensieve landbouw met
ziekte. Vooral bij larven(=jonge visjes) kan er sterfte optreden door
bacteriële ziekteverwekkers. Prebiotica(=onverteerbare
voedingsingrediënten die voordelen bieden voor het organisme, vaak
zijn dit een vorm van suikers) kunnen een oplossing bieden. Er zal
gekeken worden of twee gekende prebiotica (afkomstig van zeewieren)
een positief effect hebben op de vorm en opbouw van de darm,
weerstand tegenover stress, het afweersysteem van de larven en of ze
de larven beschermen tegen gekende ziekten. Het achterhalen van het
werkingsmechanisme is nodig om prebiotica met mogelijke positieve
eigenschappen ter beschikking te kunnen stellen van de kwekers.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Het is bijzonder belangrijk om te zoeken naar andere methodes om
bacteriële ziekten te bestrijden dan het toedienen van antibiotica. Het
veelvuldig gebruik van antibiotica kan namelijk zorgen voor het
ongevoelig worden van bacteriën voor deze antibiotica met als gevolg
dat een behandeling niet meer doeltreffend is. Het gebruik van
prebiotica is een beloftevolle behandelingswijze, maar meer onderzoek
moet nog gebeuren vooraleer ze op de markt kunnen gebracht worden.
Een belangrijk onderdeel van dit onderzoek is het bepalen van hoe deze
prebiotica precies werken en hun beschermend effect kunnen
uitoefenen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

zeebaarslarven (maximaal 1080 larven) en Noordzeetonglarven
(maximaal 1544 larven).

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de

De larven krijgen de prebiotica via het voedsel. Er zijn in eerdere studies
geen aanwijzingen voor negatieve effecten door de prebiotica
teruggevonden. Om hun beschermend effect na te gaan, worden de
larven vervolgens in contact gebracht met een schadelijke bacterie of
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dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

blootgesteld aan een schudden van hun verblijf (= stress). We hopen dat
de geselecteerde prebiotica de larven zullen beschermen tegen de
ziekte of stress. De kans bestaat dat de larven toch sterven door de
schadelijke bacterie als het prebioticum niet (voldoende) beschermt.
Daarna willen we uitzoeken op welke manier de bacterie de larve
inwendig beschermt. De larven worden op het einde van de proef
geëuthanaseerd door een overdosis van een verdovend middel aan het
water toe te voegen en er wordt een uitgebreide staalname gedaan.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Het gebruik van prebiotica heeft reeds bij veel diersoorten voor
positieve gezondheidseffecten gezorgd, waaronder ook bij heel wat
(adulte) vissen maar er werd nog maar weinig onderzoek bij vislarven
uitgevoerd, ondanks hun belang in de viskweek. De prebiotica werden
geslecteerd obv eerdere studies en positieve resultaten. Om na te gaan
of en hoe de prebiotica beschermen bij het levende dier, is het
belangrijk dat we met de volledige larve werken, zodat al het mogelijke
samenspel tussen de prebiotica en de vislarve kan onderzocht worden.

Er worden slechts zoveel dieren gebruikt als statistisch vereist.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het is de bedoeling om de prebiotica op de markt te brengen voor
commericiële viskwekers. Zeebaars en Noordzeetong zijn beiden
belangrijke commerciële soorten. Voor zeebaars is reeds veel
achtergrond informatie beschikbaar uit eerder onderzoek en deze soort
is een goede vertegenwoordiger voor de rondvissen. Noordzeetong is
een platvissoort, die dankzij de bijzondere lichaamsbouw extra inzichten
kan brengen. De larven worden dagelijks geobserveerd. De handelingen
die stress of ongemak veroorzaken worden zoveel mogelijk vermeden
(fel licht, verplaatsen,...).

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

De effecten van een hersenstimulerende methode op hersenchemie bij
de normale hond

Looptijd van het project

Het project loopt over vijf jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

angststoornis, hersenscans, hond

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Beter inzicht verwerven in het werkingsmechanisme van een
hersenstimulerende methode ter verbetering van de hersenfunctie bij
angststoornissen met de bedoeling meer geavanceerde
behandelingsopties te bieden aan honden met angststoornissen die niet
of onvoldoende reageren op de klassieke behandeling van
gedragstherapie al dan niet in combinatie met medicatie. Om het effect
van deze methode na te gaan, zullen er voor en na de hersen stimulatie
scans en bloed genomen worden die de werking van hersenchemie in
kaart brengt.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

We weten uit vorig onderzoek dat door deze vorm van stimulatie bij
normale honden een verhoogde hersenactiviteit wordt vastgesteld, wat
een mogelijke behandeling is voor gedragsgestoorde honden. Er zijn
geen gegevens met betrekking op de effecten op de hersenchemie, die
een voorname rol speelt in de hersenfunctie en het gedrag bij mens en
hond. Gezien de gelijkenissen tussen mens en hond van
gedragsstoornissen en de de behandeling hiervan, kan dit onderzoek
ook nuttige informatie opleveren voor de mens.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

12 beagles

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De dieren zullen slechts een beperkt ongemak ondervinden afkomstig
van de handelingen die nodig zijn voor de verdoving voor het
hersenonderzoek. Vorig onderzoek op beagles toonde aan dat er geen
nevenwerkingen op te merken waren bij de hersenstimulatie zelf.

1033

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Het is een specifieke studie met betrekking tot effecten van een hersen
stimulatie methode op het hondebrein in functie van toekomstig
gebruik als behandeling bij angst gestoorde honden.

Uit vorige onderzoek blijkt het aantal van 12 dieren het minimum aantal
te zijn om nuttige informatie te genereren uit de onderzoeken.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Gezien het gaat om een studie die de effecten van hersen stimulatie op
angststoornissen bij de hond onderzoekt met de bedoeling de huidige
bestaande therapieën te verfijnen en verbeteren, is het logisch dat de
hond hier gebruikt wordt. De hersenscans en de stimulatie zullen ook
gebeuren onder algemene (lichte) verdoving.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Nagaan van het effect van Mycoplasma hyopneumoniae vaccinatie op 710 dagen na spenen ten op zichte van vaccinatie op het moment van
spenen op een Belgisch varkensbedrijf

Looptijd van het project

Aanvang ± juni 2018; duur ± 26 weken

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

varkens, vaccinatie, respiratoire ziekte

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

De bacterie Mycoplasma hyopneumoniae is de oorzaak van een
ademhalingsziekte bij varkens. De ziekte zorgt ervoor dat de varkens
minder goed groeien, meer antibiotica moeten krijgen en tast eveneens
het welzijn van de dieren aan. Vaccinatie tegen de bacterie binnen de
eerste 3 tot 4 levensweken van de big heeft verschillende voordelen,
maar rond deze leeftijd is het niet altijd ideaal om een goede
immuunrespons op te wekken. Tot dusver heeft men nog geen
vergelijkend onderzoek gedaan om het effect van vaccinatie op 7-10
dagen na spenen na te gaan ten op zichte van vaccinatie op het moment
van spenen (doorgaans op een leeftijd van 3 of weken).

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Vaccinatie tegen Mycoplasma hyopneumoniae op een later tijdstip,
meer bepaald na de leeftijd van 4 weken, zou om verschillende redenen
beter kunnen zijn: sommige vaccins kunnen niet toegediend worden aan
jonge biggen; het spenen (wegnemen van de biggen bij de zeug) op 3-4
weken leeftijd gaat bij de biggen gepaard met veel stress en daaraan
gerelateerde problemen; andere vaccins worden eveneens toegediend
rond speenleeftijd waardoor het immuunsysteem van de biggen extra
belast wordt; het vaccineren van gespeende biggen is voor de
veehouder vaak praktischer. Bijgevolg zou vaccinatie op een latere
leeftijd het welzijn van de biggen kunnen verbeteren, de praktische
uitvoering vergemakkelijken en waarschijnlijk ook leiden tot een betere
immuunrespons bij de biggen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

± 800 varkens

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke

De handelingen die men uitvoert tijdens de veldproef (wegen,
longspoelsel verzamelen, bloedafname) worden routinematig toepast
onder praktijkomstandigheden en veroorzaken slechts een korte
periode van stress en minimale pijn bij de varkens. Aan het einde van de
proef worden de varkens op slachtleeftijd geslacht in een Belgisch
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of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

slachthuis, zoals eveneens het geval zou zijn indien ze niet zouden
deelnemen aan de proef.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het is niet mogelijk om het effect van Mycoplasma hyopneumoniae
vaccinatie na te gaan zonder dieren te gebruiken. Het
ziektemechanisme van deze bacterie en ook het
beschermingsmechanisme van vaccinatie zijn nog niet helemaal
uitgeklaard. Dit maakt het nagaan van een mogelijke effecten in
proefbuisjes heel moeilijk.

Aangezien we 2 behandelingen met elkaar moeten vergelijken, moet het
aantal dieren groot genoeg zijn om verschillen tussen de groepen te
kunnen waarnemen. Aan de hand van statistische formules kan men
berekenen hoeveel dieren er minimaal nodig zijn om verschillen te
kunnen zien tussen groepen voor bepaalde parameters. Deze
berekeningen werden uitgevoerd om het aantal dieren te bepalen en zo
verspilling van dieren tegen te gaan.

Mycoplasma hyopneumoniae is een bacterie die enkel ziekte
veroorzaakt bij varkens. Bijgevolg kan het effect van vaccinatie tegen
deze ziekte enkel in varkens nagegaan worden. Wegen, bloedafname en
het verzamelen van longspoelsel zal uitgevoerd worden door ervaren
dierenartsen. De varkens zullen dagelijks gecontroleerd worden door de
veehouder en op regelmatige basis eveneens door de dierenarts of een
expert in dierenwelzijn. Indien zich onverwachte gebeurtenissen
voordoen (bv. ziekte veroorzaakt door andere micro-organismen) die
het welzijn van de proefdieren in het gedrang brengen, zal hierop
gereageerd worden met een gepaste behandeling of maatregel.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Onderzoek van klontervorming thv de spoelvormige verwijding van de
slagader na het plaatsen van een greffe en t.h.v. kunstlongen.

Looptijd van het project

1 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

aneurysma- kunstlongen- greffe-klontervorming-runder bloed

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het eerste deel van dit project bevat het onderzoeken van hoe het
mogelijk is om klontervorming en herstel van het bloedvatwand te
verbeteren na het plaasten van een greffe bij een aneurysma
(verwijding) van de slagader bij mensen. In het tweede deel van het
onderzoek probeert men na te gaan hoe klontervorming verminderd
kan worden bij het gebruik van kunstlongen bij levensbedreignede
situaties zoals hartchirurgie of langdurige longondersteuning. Om de
mechnismes van deze klontervorming te kunnen onderzoeken wordt er
runderbloed gebruikt i.p.v. humaan bloed.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

In eerste instantie wil met het risico op verbloeding verminderen na het
plaatsen van een greffe bij een verwijding van de aorta. In het tweede
deel het risico op klontervorming vermideren bij het gebruik van
kunstlongen bij bepaalde levensbsdreigende situaties (hartoperaties,
langdurige longondersteuning).

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

6 runderen (500-900 kg)

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Minimale negatieve effecten worden verwacht. Er wordt op 2
tijdstippen (minimaal 3 weken tussen) bloed afgenomen uit de vena
jugularis. Dit is dezelfde procedure zoals uitgeveord bij een
bloedafname voor een bloedtransfusie om een ander ziek dier te
helpen. De dieren zullen na de proef in leven blijven en zullen gestald
blijven op het bedrijf van herkomst.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

De proef wordt in eerste instantie uitgevoerd om de technieken die
uitgevoerd worden om mensenlevens te redden te verbeteren.
Onderzoek van dergelijke medisch materiaal kan uitgevoerd worden
met runderbloed i.p.v. humaan bloed.

Voor het bekomen van een statistisch significant effect is het genoemde
aantal proefdieren het minimaal noodzakelijke.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Deze diersoort wordt gebruikt omdat het gebruik van runderbloed
aanvaard is voor het testen van medische materialen voor de mens.
Gezien het gewicht van een rund (versus mens) moet er maar 1 malig
een hoeveelheid bloed afgenomen worden om een voldoende
hoeveelheid bloed te hebben. De bloedafname gebeurt door een
ervaren dierenarts. Tijdens de bloedafname wordt het rund gefixeerd
zoals bij een bloedafname voor een bloedtransfusie noodzakelijk voor
het redden van een ziek dier. Voor en na (na voldoende observatie) de
bloedafname loopt het dier terug los in zijn stal of weide.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

1038

Titel van het project

Safe universal vaccine for oral vaccination in swine

Looptijd van het project

18 maand

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

varken, PEDV, diarree, vaccin, oraal

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Porcien epidemisch diarree virus (PEDV) is een zeer besmettelijk
darmvirus dat aanleiding geeft tot acute waterige diarrhee en braken bij
biggen van alle leeftijden. Daarenboven induceert het eveneens een
hoge mortaliteit bij pasgeboren biggen. Desondanks dat PEDV
verdwenen is in Europa, zorgt de snelle verspreiding van hoog virulente
stammen in landen van Azië en Amerika voor een grote bezorgheid
omtrent herintroductie in Europa. Heden ten dage is er nog geen
werkzaam vaccin op de markt die bescherming kan bieden tegen de
hoog-virulente PEDV-stammen. Daarom is het doel van deze studie de
onwikkeling van een veilig oraal vector vaccin dat bescherming biedt
tegen PEDV infectie.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Voor PEDV is momenteel geen goed werkend vaccin beschikbaar.
Daarnaast bieden antibiotica en zinkoxide geen antwoord op virale
problemen. Er is dus nood aan een duurzaam alternatief, namelijk een
aanpasbaar oraal vector vaccin. Bescherming via het opwekken van
zowel actieve als passieve (maternale) immuniteit kan de economische
verliezen door massale biggensterfte en verminderde gewichtsaanzet
drastisch reduceren. Intramusculaire vaccinatie is niet alleen
arbeidsintensief en stressvol voor de dieren, maar zorgt ook voor een
hoog risico op verspreiding van pathogenen tijden serievaccinatie. Dus
ook in deze context zorgt een nieuw oraal vaccin voor een oplossing
voor deze problemen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Varkens: 54 biggen (3x12 experiment 1) (3x6 experiment 2), 3 drachtige
zeugen (experiment 3)

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het

De orale vaccinatie en staalnames zullen slechts een geringe graad van
ongemak veroorzaken (P1). Het vaccinvirus induceert geen klinische en
is dus veilig. Het wild-typevirus van PEDV (CV77) waarmee de challenges
worden uitgevoerd, is een laag pathogeen virus dat enkel milde
symptomen geeft (milde diarree) in biggen van >2 weken oud. Aan het
eind van het experiment zullen alle dieren geëuthanaseerd worden, wat
een kortstondig moment van pijn/stress kan veroorzaken (P2).
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uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De veiligheid en werkzaamheid van een vaccin evalueren is een complex
proces dat onmogelijk in een dierloos experimenteel model kan
gesimuleerd worden.

Om de veiligheid van de verschillende kandidaat vaccins na te gaan in
het eerste experiment is een hoge power en hoog statistisch
significantieniveau vereist. Hiervoor is een grotere groep dieren nodig.
Er werd echter gezocht via statistische analyse van de voorgaande
resulaten naar het minimum aantal dieren, zijnde 12 per groep. Voor
het tweede experiment wordt gekozen voor groepen van 6 dieren
(power 80-90% en p-waarde 0,05 geven goede resultaten). In het laatste
experiment wordt slechts 1 zeug voor de controlebehandeling gebruikt,
en 2 voor de vaccinatie behandeling.

Het varken is de natuurlijke gastheer van PEDV en dus ook het meest
logische proefdiermodel. Voor het thermisch comfort van de dieren zal
de temperatuur constant gehouden worden met een warmtelamp en
extern verwarmingselement. Kooiverrijking zal worden voorzien onder
de vorm van een ketting en bal.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Invloed van vitamine K1 op bloedstolling bij honden met
leveraandoeningen

Looptijd van het project

5 jaren

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

honden, leveraandoening, abnormale bloedstolling

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Leveraandoeningen zijn een veelvoorkomend probleem bij honden. De
lever is een belangrijk orgaan dat onder andere zorgt voor afbreken van
toxische stoffen en voor de aanmaak van een groot deel van de
stollingsfactoren. Er wordt geadviseerd dat patiënten met
leverproblemen die geopereerd moeten worden (bvb om leverbiopten
te nemen) enkele dagen op voor de ingreep vitamine K1 toegediend
krijgen om de bloedstolling te verbeteren tijdens de chirurgie. Bij
mensen met chronische leveraandoeningen werd echter aangetoond
dat het toedienen van vitamine K1 niet helpt om de bloedstolling te
verbeteren omdat de abnormaliteiten met de bloedstolling eerder het
gevolg zijn van andere onderliggende aandoeningen. Het doel van deze
studie is om het effect van vitamine K1 op de bloedstolling te
bestuderen bij honden met leveraandoeningen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Het is belangrijk om na te gaan of de toediening van vitamine K1 helpt
om de bloedstolling te verbeteren bij honden met leverproblemen of
dat het, zoals bij de mens, eerder andere onderliggende aandoeningen
zijn die zorgen voor een abnormale bloedstolling. Momenteel krijgen
alle patiënten met leveraandoeningen voor de operatie vitamine K1
toegediend. Indien de afwijkende bloedstolling bij honden echter ook
niet vitamine K-afhankelijk blijkt te zijn, heeft het geen zin om vitamine
K1 toe te dienen maar moeten de onderliggende aandoeningen
behandeld worden vooraleer veilig te kunnen opereren.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

72 eigenaarshonden met verschillende leveraandoeningen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van

Om het effect van vitamine K1 op bloedstolling na te gaan wordt de
bloedstolling gecontroleerd voor het opstarten van de vitamine K1
behandeling (dit wordt gegeven gedurende 3 dagen voor de operatie)
en vlak voor de operatie. Indien er voor de operatie abnormaliteiten
aanwezig zijn in de bloedstollingsfactoren zal er tijdens de operatie een
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deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

plasmatransfusie worden gegeven om de bloedstolling te verbeteren,
zoals reeds nu bij onze patiënten gebeurt.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het is belangrijk om honden te gebruiken met leveraandoeningen om
een correct beeld te krijgen van het effect van vitamine K1 op de
bloedstollingsfactoren.

Er werd een berekening uitgevoerd gebaseerd op 2 eerdere studies over
abnormale stollingstijden bij honden met verschillende
leveraandoeningen. Hierbij werd het minimaal aantal honden berekend
die nodig zijn om een écht verschil aan te tonen, indien dat aanwezig is,
in de invloed van het toedienen van vitamine K1 op de stollingsfactoren
bij honden met leveraandoeningen.

Voor deze proef worden honden gebruikt met verschillende
leveraandoeningen. De honden krijgen gedurende hun verblijf in de
kliniek de vereiste aandacht en verzorging. Stress wordt tot het
minimum beperkt en de dieren worden goed opgevolgd. Onafhankelijk
van de deelname aan de proef moet er bij alle honden met
leveraandoeningen die een operatie ondergaan bloed worden
afgenomen om de stollingstijden te controleren.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Een door schimmels geproduceerd eiwit voor immunisatie van biggen
tegen speendiarree

Looptijd van het project

Eén jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Biggen, diarree, eiwitvaccin, speendiarree

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het doel van het project is om na te gaan of een eiwit van een
ziektepathogeen in schimmels aangemaakt kan gebruikt worden om
biggen oraal te vaccineren tegen de ziekteverwekker die diarree kan
veroorzaken nadat biggen geen beschermende zeugenmelk meer
kunnen opnemen. Het productiesysteem van dit eiwit is uniek. We
willen nagaan of het toedienen via het voeder gedurende 10 dagen een
betere bescherming geeft dan het eiwit enkele malen oraal toe te
dienen in een oplossing.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Het voordeel van een eiwitvaccin is dat dit niet beïnvloedt wordt door
andere medicaties of voedersupplementen die in deze periode aan
biggen gegeven worden, dit in tegenstelling met levende vaccins, die in
de darm moeten groeien. Dit zou het eerste oraal toepasbaar
eiwitvaccin zijn.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

28 biggen van 3 tot 4 weken oud, verdeeld over 4 groepen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

P1-P2 Infectie-experiment: De dieren zullen beperkt (P1) tot gematigd
(P2) ongemak ondervinden door staalname (faeces afname,
bloedafname) en toediening van de ziekteverwekker via een maagsone .
Er bestaat een kleine kans dat de dieren lichte diarree krijgen, wat ook
kan leiden tot licht ongemak. Dit is echter zeer zeldzaam in dit model. P1
Anesthesie: De dieren zullen beperkt ongemak ondervinden aangezien
dit een experiment is onder anesthesie gevolgd door euthanasie.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Neen, er is geen alternatieve dierloze methode om na te gaan of een
orale vaccinatie met een eiwit biggen beschermt tegen diarree na hun
verwijderen van de zeug (speendiarree). Er wordt met varkens gewerkt
omdat deze dieren de doelgroep vormen die voordeel kan hebben bij de
vaccinatie

We zullen 7 dieren per groep gebruiken. Het minimum aantal dieren per
groep om resultaten met de nodige significantie te bekomen is 5 dieren.
Ondanks grondige selectie van de dieren zijn niet alle dieren gevoelig
voor infectie en is er variatie in vaccinatieresponsen, daarom worden
aan elke groep 2 extra dieren toegevoegd.

Biggen zijn de dieren die deze ziekte doormaken in de praktijk.
Voorafgaand aan de infectie zullen de biggen licht verdoofd worden
tegen de stress; tijdens het experiment zullen enkel een minimale
hoeveelheid bloednames plaatsgrijpen (1-maal bij het spenen en 1-maal
voor de infectie die 10 dagen later gebeurt en 2-maal na de infectie) om
de dieren niet nodeloos te stresseren, en de omgeving zal diervriendelijk
gemaakt worden door speeltjes aan te bieden. Een ketting zal
opgehangen worden als kooiverrijking, en ook zullen een touw of een
bal geïntroduceerd worden in de stal.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Betrouwbaarheid van verschillende diagnostische testen voor paarden
met een verstoorde bewegingscoördinatie

Looptijd van het project

1.5 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

zenuwziekte, zenuwfunctie test, röntgen foto's, hals, neurologisch
onderzoek

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Voor paarden met een verstoorde bewegingscoördinatie zijn er weinig
betrouwbare diagnostische testen beschikbaar. Het resultaat van het
onderzoek hangt af van de ervaring van de dierenarts, op
röntgenbeelden worden vaak afwijkingen gezien die niet belangrijk zijn
en bepaalde afwijkingen worden niet in beeld gebracht. De mMEP test is
een redelijk nieuwe, eenvoudige techniek die de functionaliteit van het
de zenuwbanen test en lijkt goede resultaten te leveren. Deze studie is
noodzakelijk om de betrouwbaarheid van deze test te berekenen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Indien blijkt dat de mMEP test (minstens) even betrouwbaar is als het
nemen van röntgenbeelden van de hals, kan het aantal radiografieën en
de hoeveelheid straling verminderd worden voor mens en dier.
Bovendien kan de aanwezigheid van verstoorde bewegingscoördinatie
dan betrouwbaar vastgesteld worden en kunnen eigenaars of kopers
een geïnformeerde beslissing nemen over de toekomst van het paard in
kwestie

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Er zullen 80 paarden getest worden.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De dieren krijgen een kalmerings- en pijnstillend middel toegediend om
schrikreacties te beperken. De gegeven prikkel is niet pijnlijk maar de
paarden schrikken van het spontaan samentrekken van hun spieren.
Aansluitend worden 3-5 röntgenbeelden gemaakt van de hals. De proef
is éénmalig en duurt ongeveer een uur. Er zijn geen effecten op lange
termijn.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De mmep test kan alleen maar uitgevoerd worden op levende wezens
aangezien de geleiding over de zenuwbanen getest wordt. De cellen
moeten dus functioneren om signalen te kunnen overdragen en een
spiercontractie uit te lokken. Een dierloze methode is dus niet mogelijk.

Volgens de statistische analyse zijn er 200 paarden nodig om voldoende
betrouwbare resultaten te hebben. Indien er minder paarden gebruikt
worden, zijn de resultaten en de proef mogelijks onbruikbaar. Uit de
gegevens van onze database werden reeds gegevens verzameld van 120
paarden. Om correcte berekeningen te maken moeten er dus nog
gegevens van 80 paarden verzameld worden.

Aangezien de test specifiek over paarden gaat, de ziekte en het gebrek
aan diagnostiek alleen bij paarden bestaat, moet er ook gebruik
gemaakt worden van paarden. Om het ongemak te beperken krijgen de
dieren een kalmerend en een pijnstillend middel toegediend voor
aanvang van de proef.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Aanleren van eenvoudige technieken voor lichamelijk onderzoek bij
gezelschapsdieren voor studenten diergeneeskunde

Looptijd van het project

24/09/2018 - 24/09/2019

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

hond, kat, lichamelijk onderzoek, hart, longen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

ja

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

In de laatste 2 jaar van de dierenartsopleiding, volgen studenten
consultaties in de gezelschapsdierenkliniek. Ze leren de dieren correct
vasthouden en de gezondheidstoestand van hond of kat te bepalen dmv
lichamelijk onderzoek: controle van oog- en mondslijmvliezen, de
tanden, de lymfeknopen, luisteren naar hart en longen mbv een
stethoscoop, voelen naar gewrichten, voelen naar de buik of er vergrote
organen of gezwellen zijn, en nemen van de bloeddruk met behulp van
een bloeddrukmeter (idem als bij mensen met opblaasbare cuff rond de
arm). Als er voldoende dieren op consultatie komen, hebben de
studenten de kans deze dieren te onderzoeken, maar in geval er
onvoldoende dieren beschikbaar zijn, zullen deze onderzoeken
aangeleerd worden op een labo eigen dier.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De studenten van de twee laatste jaren uit de opleiding
diergeneeskunde krijgen op deze manier de kans om een lichamelijk
gezondheidsonderzoek te leren uitvoeren op een gezonde hond, wat
hen als dierenarts in de praktijk later zal helpen om zieke dieren ook
beter te kunnen helpen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Hond, maximaal 6 rustige honden per week, die maximaal 1 sessie per
dag zullen krijgen.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?

De ernstgraad is mild. Voor de onderzoeken zullen rustige en goed
gesocialiseerde honden gebruikt worden. Uiteindelijk worden deze
honden aangeboden voor adoptie via de adoptiecommissie van de
facultaire ethische commissie.
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Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het gezondheidsonderzoek of lichamelijk onderzoek bij een hond kan
enkel correct aangeleerd worden als levende (gezonde) honden gebruikt
worden.

Als er voldoende honden op consultatie komen in de dierenkliniek,
zullen die dag geen of minder dieren gebruikt worden. Niet alle
eigenaarsdieren (te bang, te ziek, agressief, ...) lenen zich tot het laten
uitvoeren van een lichamelijk onderzoek door onervaren dierenartsen in
opleiding.

Het gezondheidsonderzoek of lichamelijk onderzoek bij een hond kan
enkel correct aangeleerd worden als levende (gezonde) honden gebruikt
worden. Tijdens het uitvoeren van het onderzoek, zal de hond enkel
betast en bevoeld worden, maar zullen er geen andere (invasieve)
handelingen gebeuren zoals bloed nemen of een inspuiting geven. De
honden die hiervoor gebruikt worden, zijn sociale honden en indien een
ongemak voor een dier wordt opgemerkt, zal het de volgende sessies
vervangen worden door een ander dier.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Corticosterone in veren als nieuwe merker voor stress bij vogels

Looptijd van het project

6 maanden

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

corticosterone, duif, stress, veren

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

ja

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Wildlevende dieren krijgen steeds vaker te maken met stressvolle en
veranderende levenscondities, wat hun welzijn en kans op overleving
nadelig beïnvloedt. Veelal zijn deze veranderingen blijvend, waardoor
wilde dieren onophoudelijk te maken hebben met stress. Eerste
proeven met een test die stresshormonen in veren van vogels kan
meten wijzen er op dat de test mogelijks bruikbaar is als verklikker van
stress. In dit project willen we nagaan of de gemeten concentraties van
stresshormonen in veren overeenstemmen met daadwerkelijk
meegemaakte stress.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Indien de test daadwerkelijk gebruikt kan worden als verklikker van
stress bij vogels, kunnen talloze metingen gedaan worden van veren van
wilde vogels en vogels in gevangenschap, zonder deze dieren te
verstoren. Op basis van deze gegevens kunnen dan probleem populaties
opgespoord worden, en kan er gezocht worden naar de oorzaak (en
oplossing) van stress bij deze dieren.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

duiven (46)

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Om een goede verklikker voor stress te vinden, zal een deel van de
dieren gedurende het project regelmatig gestresseerd worden door een
bepaalde dosis corticosterone rechtstreeks in de krop toe te dienen. Een
ander deel van de dieren zal gewoon water toegediend krijgen. Wij
verwachten dat de dieren die gestresseerd worden hiervan gering tot
matig ongemak zullen ondervinden. Wij verwachten niet dat de dieren
ziek zullen worden, dat ze minder zullen eten of zich anders zullen gaan
gedragen. Alle dieren worden op het einde van de proef
geeuthanaseerd, om bijkomende parameters te kunnen onderzoeken.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Om een goede verklikker voor langdurige stress te vinden, is het
belangrijk het volledige dier in te sluiten in de proef, zodat alle
processen in het lichaam die een rol spelen in de stressreactie van het
dier aanwezig zijn, en de test kunnen beinvloeden.

Dit is het minium aantal dieren dat hiervoor gebruikt kan worden,
gebaseerd op statische analyse en op basis van eerdere resultaten
binnen de onderzoeksgroep.

De duif wordt in dit project als modelvogelsoort gebruikt, daar deze
soort redelijk weinig hinder ondervindt van huisvesting in
gevangenschap en menselijke aanwezigheid, vanwege ze reeds
jarenlang in gevangenschap gehouden en gekweekt worden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Orale sustained release matrix-tabletten op basis van poly-oxazolines

Looptijd van het project

3 maanden

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Sustained release, biologische beschikbaarheid

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Polymeren worden vaak aangewend om de geneesmiddelvrijstelling uit
tabletten te vertragen zodat de doseringsfrequentie kan gereduceerd
worden. De geneesmiddelbelading van dit type tabletten is vaak (te)
beperkt omdat een hoge concentratie aan polymeer noodzakelijk is om
de geneesmiddelvrijstelling voldoende te vertragen. Een nieuw type
polymeer laat in-vitro toe om de geneesmiddelvrijstelling te vertragen
uit tabletten met een geneesmiddelbelading tot 70%. Dit project
evalueert het in-vivo gedrag van tabletten op basis van dit nieuw
polymeer door het bepalen van de biologische beschikbaarheid van het
geneesmiddel na orale toediening aan honden.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Beschikbaarheid van een nieuw type polymeer (polyoxazolines) dat
toelaat de geneesmiddelvrijstelling te vertragen uit tabletten met een
hoge geneesmiddelbelading (tot 70%). Hierdoor is het mogelijk het
volume van de tabletten te reduceren en/of het aantal tabletten per
inname te verminderen waardoor de therapietrouw van de patiënt
verhoogd wordt.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Honden. Aantal: 6

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Orale toediening van de tabletten aan de honden is niet pijnlijk.
Het aanprikken van een vene om een bloedstaal te nemen veroorzaakt
beperkt ongemak.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Alternatieve methodes voor het bepalen van de biologische
beschikbaarheid van een geneesmiddel na orale toediening zijn niet
beschikbaar.

Het aantal dieren gebruikt voor de studie is gebaseerd op gelijkaardige
studies die werden uitgevoerd om de biologische beschikbaarheid na
orale toediening te bepalen.

Uit literatuurgegevens blijkt dat honden frequent worden aangewend
om de biologische beschikbaarheid van geneesmiddelen na orale
toediening te bepalen.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Effect van een nanopartikel vaccin ter bescherming van legkippen bij
infectie met Salmonella Enteritidis

Looptijd van het project

25 weken

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Salmonella/ leghennen/ vaccin/ nanopartikel

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het doel van deze proef is om na te gaan of een nieuw type vaccin
(gebaseerd op nano partikels) leghennen kan beschermen bij infectie
met Salmonella. Het voordeel van dit nieuwe type vaccin is dat het
volledig veilig is aangezien delen van afgedode Salmonella bacteriën
worden gebruikt om het vaccin te maken.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Indien dit type vaccin een beter of minstens dezelfde bescherming biedt
als een reeds bestaand levend vaccin dat is het beter om het nieuwe
type vaccin te gebruiken aangezien dit ook kan ingezet worden bij
leghennen tijdens de productiecylcus (hetgeen niet kan met een levend
vaccin)

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

120 legkippen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De dieren zullen op 12 en 16 weken leeftijd gevaccineerd worden met
een commercieel of nieuw type vaccin en op 20 weken leeftijd zullen ze
geïnfecteerd worden met Salmonella. Infecties met Salmonella
veroorzaken weinig tot geen symptomen bij kippen. Daarnaast worden
3 van de 4 groepen behandeld met een vaccin waarvan verwacht wordt
dat ze bescherming zullen bieden waardoor de ernst van de infectie
verder geminimaliseerd wordt. Vandaar dat verwacht wordt dat de
ernstgraad laag zal zijn.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het doel van deze proef is om na te gaan of een nieuw type vaccin
(gebaseerd op nano partikels) leghennen kan beschermen bij infectie
met Salmonella. Dit effect kan niet worden nagebootst in een niet dier
model.

Het aantal benodigde dieren werd via een formule bepaald die het
statistisch vereiste aantal dieren berekent zodat vanuit
wetenschappelijk oogpunt relevante resultaten kunnen worden
bekomen.

Het doel van deze proef is om na te gaan of het nieuwe type vaccin
leghennen kan beschermen tegen infectie met Salmonella vandaar dat
in dit experiment ook leghennen worden gebruikt. De dieren zullen een
minimaal ongemak ondervinden aangezien Salmonella infecties weinig
of geen symptomen bij pluimvee veroorzaken.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Microbioom in de baarmoeder van (klinisch gezonde) melkkoeien

Looptijd van het project

5 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Baarmoeder - Dracht - Inseminatie - Microbioom - Rund

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het doel van dit onderzoek is om een inzicht te verwerven in de
aanwezigheid van een microbioom (‘bacteriële flora’) in de baarmoeder
van klinisch gezonde koeien. Tot op heden werd vooral gekeken naar
kiemen met betrekking tot baarmoederontstekingen. Onze studie wil
koeien bemonsteren op het moment dat ze bevrucht (kunstmatige
inseminatie) worden, waarbij verwacht wordt dat de baarmoeder in
staat is om een vrucht te onderhouden. Op dag 4 na de inseminatie zal
het milieu waar het embryo zal aankomen via kijkoperatie bemonsterd
worden, een steriele en minimaal pijnlijke ingreep.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Het erkennen van de aanwezigheid van bacteriën in de baarmoeder en
de identificatie ervan, zou suggereren dat kiemen een rol spelen in de
vruchtbaarheid van koeien. Onze hypothese luidt dat koeien die betere
drachtresultaten hebben, andere bacteriën in hun baarmoeder
huisvesten dan koeien met minder goede drachtresultaten. Er zal
gezocht worden naar achterliggende mechanismen, bijvoorbeeld een
invloed van de kiemen op het lokale immuunsysteem van koeien ter
hoogte van de baarmoeder. In de toekomst zouden pre- en probiotica
kunnen ingezet worden voor vruchtbaarheidsdoeleinden.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Runderen: voor deze pilootstudie zouden we 8 éénjarige runderen en 8
meerderekalfse koeien willen bemonsteren.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De verwachte ernst is matig. De kunstmatige inseminatie wordt
uitgevoerd door een praktijkveearts. De kijkoperatie is een minimaal
pijnlijke ingreep, waarbij de negatieve effecten op het rund minimaal
zouden moeten zijn, mede dankzij de intensieve pijn-medicatie en de
expertise van de uitvoerende dierenarts-chirurg. De dieren blijven zo
lang als mogelijk in hun vertrouwde omgeving en keren ook terug.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Om na te gaan wat de werkelijke populatie kiemen is in een zeer
complex milieu als de baarmoeder, is het nodig levende dieren aan te
wenden en kan geen gebruik gemaakt worden van alternatieven. De
omgevingsomstandigheden (hormonen, pH, zuurstofspanning, ...) in een
baarmoeder hebben waarschijnlijk een invloed op bacteriegroei.

Voor deze pilootstudie kan geen steekproefgrootte bepaald worden,
omdat de populatie nog onvoldoende gekend is. We zullen daarom 8
éénjarige (eerste bevruchting) en 8 oudere koeien die minder goed
vruchtbaar zijn, opnemen. De stalen worden zorgvuldig genomen en het
protocol is uitgedacht en veelvuldig herbekeken door onderzoeker en
partnerinstellingen (oa. de chirurg). Dit alles om goede, herhaalbare
resultaten na te streven. Alle resultaten, ook negatieve resultaten,
zullen gepubliceerd worden, zodat deze proef niet onnodig herhaald
wordt.
De doeldiersoort voor dit onderzoek is het rund. Door dit onderzoek op
runderen is geen extrapolatie nodig. Het gaat om dieren die op de
boerderij van oorsprong zullen verblijven, en enkel voor de kijkoperatie
naar de dierenkliniek zullen overgebracht worden.
Om stress te verminderen worden de dieren zo min mogelijk uit hun
vertrouwde omgeving gehaald. Tijdens de kijkoperatie zal epiduraal en
lokaal pijnmedicatie verstrekt worden. De operatie wordt uitgevoerd
door een gespecialiseerde dierenarts-chirurg.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Kunnen de schadelijke effecten van schimmelgifstoffen op varkens
geneutraliseerd worden door veevoederadditieven?

Looptijd van het project

Periode van 10 dagen in september 2018

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Mycotoxines, mycotoxinebinders, varkens

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Met deze studie wensen we na te gaan of een veevoederadditief, meer
specifiek een mycotoxine detoxifier, de schadelijke effecten van
schimmelgiften bij varkens kan verlichten. Schimmels op planten
kunnen schadelijke stoffen aanmaken, mycotoxines. Wanneer deze
stoffen in het diervoeder zitten zorgen ze voor schade bij het dier (zoals
minder snel groeien). De veevoedersector heeft producten op de markt
gebracht, mycotoxine detoxifiers genaamd, die deze mycotoxines
mogelijks kunnen neutraliseren in de darm en zo het schadelijk effect
teniet doen. De doelstelling is om het effect van een kandidaat
mycotoxine binder na te gaan ten opzichte van de mycotoxinen
deoxynvalenol bij varkens.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Als deze producten een gunstige werking hebben, en dus de schadelijke
effecten van het mycotoxine kunnen teniet doen, dan kunnen deze
ingezet worden in de veehouderij om de gevoeligheid van varkens ten
opzichte van deze mycotoxinen te verminderen. Dit zal leiden tot een
verbeterde diergezondheid en minder economische verliezen ten
gevolge van mycotoxines.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Varken. Het minimale aantal om zulke studies uit te voeren (gebaseerd
op statistische analyse) zal gebruikt worden: 8 dieren per behandeling
voor zowel de kandidaat detoxifiers alsook een controle groep

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

De dieren zullen slechts een matig ongemak ondervinden aangezien de
proefleider uitgebreide ervaring heeft met maagsondering en herhaalde
bloedafnames bij varkens. De gebruikte dosis van het mycotoxine geeft
geen aanleiding tot schadelijke effecten bij het dier. De dieren zullen na
de proef geëuthanaseerd worden.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Omwille van de complexiteit van het maagdarmkanaal en omdat we de
opname van het mycotoxine vanuit de darm naar de bloedbaan willen
volgen, is er geen volwaardig alternatief.

Dit is gebaseerd op de statistische analyse en expertise van het labo om
dergelijke studies uit te voeren.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Wat de keuze van de doeldiersoort betreft: het varken is een van de
belangrijke diersoorten in de Vlaamse veehouderij. Daarnaast behoren
de gebruikte mycotoxinen tot de meest voorkomende in het voeder. De
varkens zullen speelgoed ter beschikking krijgen. De dieren worden
dagelijks opgevolgd door een dierenarts en aan een klinisch onderzoek
onderworpen. Indien er zich erge ongemakken zouden voordoen, al is
dit onwaarschijnlijk, zal het dier vroegtijdig worden geëuthanaseerd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Imepitoine behandeling voor katten met epilepsie

Looptijd van het project

tot het gewenste aantal katten werd bereikt (geschat 1 jaar) verscheidene centra zijn betrokken (UK, Duitsland, Oostenrijk)

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

epilepsie, kat, imepitoine, aanvalsontrole

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Er is weinig info ter beschikking over de behandeling van epilepsie bij de
kat. Nochtans is het een ziekte die niet zelden voorkomt bij de kat.
Weinig studies bestuderen het effect van medicijnen tegen epilepsie bij
katten. Momenteel is er slechts 1 medicijn (nl. fenobarbital) grondig
bestudeerd bij de kat. Echter, fenobarbital is niet steeds doeltreffend.
Daarom willen we graag het effect van een ander medicijn (imepitoine)
bij de kat bestuderen. Voor studie 1 worden katten onwillekeurig
onderverdeeld in 3 groepen (fenobarbital, imepitoin en placebo). Voor
de 2de studie wordt imepitoine toegevoegd aan fenobarbital.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De doeltreffendheid van imepitoine werd reeds aangetoond bij honden
met epilepsie. Als blijkt dat imepitoine (als enige of als toegevoegde
therapie) doeltreffend is in het controleren van de aanvallen bij de kat
dan zal dit een enorme meerwaarde betekenen voor het management
van epilepsie bij de kat. Het hoofddoel van de behandeling van epilepsie
is het reduceren van aanvallen om zo de levenskwaliteit van kat en
eigenaar te optimaliseren. Verder kan het ook voordelen bieden bij
katten met leverproblemen, waar fenobarbital niet wordt aangeraden.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Eigenaarskatten met spontane epilepsie. Ongeveer 59 katten per groep.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Gezonde katten verdragen imepitoine goed in hoge dosis. Sufheid,
verminderde eetlust en braken kan ontstaan (mild en voorbijgaand). Bij
erge nevenwerkingen stopt de studie voor de kat. Na de studie blijven
de katten bij de eigenaar en zullen ze door ons opgevolgd blijven. van
zodra de katten in placebogroep een aanval krijgen stopt de studie en
krijgen ze de standaardbehandeling toegediend (= fenobarbital).
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

We willen het effect van het medicijn bestuderen bij katten met
epilepsie. Het is dus logisch dat we hiervoor katten met spontane
epilepsie nodig hebben. Een labo-methode kan dit niet vervangen.

Het aantal katten dat we nodig zouden hebben werd gebaseerd op een
vergelijkbare studie die bij honden werd gedaan (waar fenobarbital
werd vergeleken met imepitoine). Met een betrouwbaarheidsinterval
van 95% en een power van 80%, zouden we minimum 59 katten nodig
hebben per groep. Verscheidene centra (UK, Duitsland, Oostenrijk)
zullen deelnemen aan de studie waardoor aan het verwachte aantal
katten zou moeten voldaan worden.

Om conclusies te kunnen trekken is het zinvol dat we katten met
spontane epilepsie gebruiken. Als imepitoine epileptische aanvallen
goed kan onderdrukken, dan zullen deze katten en toekomstige katten
hiermee gebaat zijn. We verwachten tijdens de studie geen pijn, enkel
minimale neveneffecten (zoals sufheid, braken, minder eetlust) die
meestal spontaan zullen voorbijgaan. Bij ernstige en blijvende
nevenwerkingen zullen de katten uit de studie gehaald worden, wordt
medicatie afgebouwd en wordt een behandeling gegeven indien nodig.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Masterproef: Anti-Mullerian Hormoon (AMH): een potentiële biomerker
voor het fertiliteitsonderzoek bij de reu

Looptijd van het project

01/12/18 – 1/5/18

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

biomerker, fertilitetisonderzoek, AMH, masterproef

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

De laatste decennia wordt de concentratie aan AMH in het serum als in
het seminaal plasma steeds meer gesuggereerd als indirecte biomerker
voor de Sertoli celfunctie en de spermatogenese bij de man. In deze
studie, in het kader van een masterproef, zal nagegaan worden of deze
biomerker ook toepasbaar is bij de reu. Het doel is het verkrijgen van
een database waarbij AMH in relatie tot bepaalde parameters (leeftijd,
gewicht, testikelgrootte ..) in kaart wordt gebracht. Deze resultaten
kunnen dienen als een pilootstudie voor verder onderzoek naar de
waarde van AMH als een merker voor fertiliteit bij de reu.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Steeds meer fokkers doen beroep op hun dierenarts om na te gaan of
hun reu wel vruchtbaar is. Om een grondig besluit te kunnen opmaken
over de vruchtbaarheid van het dier dienen verschillende onderzoeken
te worden uitgevoerd. Sommige van deze technieken zijn invasief, zoals
een bioptname van de testikel. In dit onderzoek willen we het AMH
gehalte in het seminaal plasma en een bloedstaal meten en proberen te
linken aan de vruchtbaarheid van de reu, zodat in de toekomst AMH
mogelijk als biomerker gebruikt kan worden voor de fertiliteit. Op deze
manier kunnen invasieve methoden vervangen worden door één
eenvoudige bloedstaal.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

20 honden, mannelijk

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

Tijdens de procedures is het niet noodzakelijk om de hond te sederen of
pijnmedicatie toe te dienen, er worden geen nadelige effecten verwacht
na de procedure.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

Er zijn tot op heden geen modellen die hiervoor kunnen gebruikt
worden.

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

We kiezen ervoor om maximaal 20 honden van verschillende rassen,
verschillende leeftijden te includeren in dit onderzoek. Dit is een
pilootproject om op basis hiervan verder onderzoek in te plannen.

De AMH productie en het gehalte in het bloed verschilt per species.
Voor dit onderzoek komen andere diersoorten dan de reu dus niet in
aanmerking.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Rol van een gastrale Helicobacter infectie op het ziektebeeld van APPPS1 muizen

Looptijd van het project

In dit project worden de dieren opgedeeld in 2 groepen waarvan de
helft geïnfecteerd wordt. Deze dieren zullen 3 maanden gehuisvest
worden.

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Helicobacter suis, Alzheimer, mens

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

H. suis, een bacterie die frequent voorkomt in de maag van varkens, kan
maagproblemen veroorzaken bij de mens. In een eerdere dierproef
werd aangetoond dat een infectie met H. suis de hersenen verstoort,
daarom zal het effect van een H. suis infectie op de ziekte van Alzheimer
onderzocht worden in een muismodel van de ziekte van Alzheimer,
namelijk APP-PS1 muizen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Momenteel is het niet bekend hoe een langdurige H. suis infectie in de
maag het verloop van de ziekte van Alzheimer kan beïnvloeden. Deze
studie zal bijgevolg meer inzichten geven in het onderzoek naar de
ziekte van Alzheimer en andere aandoeningen ter hoogte van de
hersenen. Kennis van het verloop van de ziekten kan op termijn leiden
tot de ontwikkeling van geneesmiddelen die de ziekten kunnen
voorkomen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

In dit project worden 124 muizen gebruikt, onderverdeeld in 4 groepen,
waarvan de helft wordt geïnfecteerd met H.suis.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Er wordt verwacht dat de dieren gedurende de dierproeven een beperkt
ongemak zullen ondervinden. In eerdere studies met deze bacterie
vertoonden de muizen geen ziektetekens. Ze hadden geen
gewichtsverlies en ook geen verminderde eetlust, alhoewel er wel
onsteking in de maagwand kon vastgesteld worden. Tijdens de
dierproeven zullen de dieren geobserveerd worden. Wanneer een dier
opmerkelijk minder actief is, zal het gewicht en temperatuur vergeleken
worden met de overige dieren van de groep. Als bij het zieke dier een
gewichtsdaling van > 20% wordt vastgesteld of de lichaamstemperatuur
lager is dan 35°C, zal er overgegaan worden tot euthanasie. De gezonde
dieren zullen in leven blijven tot het opgelegde tijdstip van euthanasie.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

In deze proef zal onderzocht worden of ontsteking veroorzaakt door een
langdurige infectie met H. suis in de maag, het verloop van de ziekte van
Alzheimer beïnvloedt. De bacterie wordt oorspronkelijk aangetroffen in
de maag en het effect van een langdurige H. suis infectie in de maag op
de hersenen kan enkel bij proefdieren bestudeerd worden.

Er worden slechts zoveel dieren gebruikt als statistisch vereist om een
wetenschappelijk relevant resultaat te bekomen.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het muismodel wordt frequent beschreven in de literatuur als een zeer
geschikt diermodel om het ziektebeeld bij mens en dier veroorzaakt
door Helicobacter bacteriën en Alzheimer te bestuderen. Er zullen in de
huisvesting inspanningen worden gedaan om het welzijn van de dieren
te verbeteren: zo zal er bijvoorbeeld nestmateriaal (papieren
zakdoekjes), huisjes als schuilplaats, wc rolletjes als knaagmateriaal
voorzien worden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Gevoeligheid van amfibieën afkomstig van Zuid-Amerikaanse
tafelbergen (tepui's) voor chytridiomycose

Looptijd van het project

1 maand

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

chytridiomycose, pad

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

ja

Behoud van soorten

ja

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Dit onderzoek werpt licht op hoe aspecten uit de omgeving verspreiding
van de amfibieënziekte chytridiomycose kunnen tegengaan. Het
identificeren van deze aspecten maakt het mogelijk om richtlijnen op te
stellen tegen de verspreiding van deze ziekte, in dit geval specifiek in het
kader van toenemend (eco)toerisme op de Zuid-Amerikaanse
tafelbergen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit experiment maakt het mogelijk regels en voorschriften op te stellen
voor toerisme in de afgelegen Zuid-Amerikaanse tafelbergen, zodat
chytridiomycose geen kans heeft dit gebied te bereiken. De inheemse
amfibieën van dit unieke ecosysteem kunnen zodoende beter
beschermd worden.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

"Struikpadden" (Oreophrynella sp.) (10) Alle dieren zijn in
gevangenschap gekweekt.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De dieren worden blootgesteld aan schimmelsporen in water. Hierbij
ondervinden de dieren geen last. Daarna worden ze individueel
gehuisvest (amfibieën zijn solitaire dieren en dus ondervinden ze hier
ook geen last van) op vochtige tissue met schuilplaats. Vanaf dan
worden ze dagelijks gecontroleerd op tekenen van ziekte. Ook wordt er
wekelijks een huidafstrijkje genomen dat zal dienen om na te gaan of de
schimmel zich vermenigvuldigt op het dier. Als we zien dat dit het geval
is worden de dieren onmiddellijk behandeld. Door de dieren te
behandelen voordat tekenen van ziekte zullen aanwezig zijn, zullen de
dieren weinig tot geen last ondervinden van de infectie De dieren
worden na de proef verder aangehouden aan ons laboratorium.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

Er bestaan momenteel nog geen alternatieve testen waarmee de
gevoeligheid van een pad voor de schimmelinfectie kan getest worden.

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het minimum aantal dieren dat nodig is om conclusies te trekken uit
deze experimenten wordt gebruikt. Dit aantal werd statistisch bepaald
op basis van gegevens uit voorafgaande experimenten.

De schimmel tast enkel amfibieën aan. Door dagelijks de dieren te
controleren op ziektetekenen en wekelijks een huidafstrijkje te nemen
kunnen de dieren behandeld worden vooraleer ze ziek worden.
Hierdoor beperken we zoveel mogelijk het ongemak voor de dieren.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Ontrafelen van de verschillende stappen in het ziekteverloop van een
bacteriële darmonsteking bij kippen

Looptijd van het project

1 week

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

bacteriële darmonsteking/ziekteverloop/kippen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het doel is om het ziekteverloop van een bacteriële darmontsteking bij
kippen in kaart te brengen. Op heden zijn de oorzakelijke bacterie en
een essentiele gifstof gekend. Dit leidde tot meerdere vaccinatiestudies,
waaruit blijkt dat onvoldoende bescherming wordt geboden. Om een
werkend vaccin te ontwikkelen is het essentieel te weten welke factoren
een rol spelen bij het betreden van de darm door de bacterie en welke
factoren essentieel zijn in het verdere ziekteproces.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De kennis opgedaan door deze studie zal aangewend worden om een
vaccin te ontwikkelen dat zich richt op zowel de bezetting van de darm
als op verdere stappen in het ziekteverloop, waardoor een hogere
beschermingsgraad wordt verwacht. Door de kennis van hoe de kip
reageert op de aanwezigheid van deze bacterie, kunnen methoden
worden opgesteld om de kip te helpen de infectie aan te pakken.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

70 kippen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Voor deze studie wordt gebruik gemaakt van een darmlusmodel.
Hiervoor worden de kippen onder narcose gebracht en wordt de dunne
darm onderverdeeld in verschillende segmenten of darmlussen. De
ziekteverwekkende bacterie wordt in de lussen ingespoten, waarna de
buikholte wordt gesloten en de operatie is afgerond. Hierna worden de
dieren continue gemonitord. Na 4-6 uur worden de dieren ingeslapen
en stalen van zowel de bacterie als de kip genomen. De dieren krijgen
pijnstillers, maar enig ongemak van zowel de operatie als de bacterie
kan niet uitgesloten worden. Daarom worden de dieren continue
opgevolgd en van zodra de dieren ziektetekenen vertonen worden ze op
een humane manier ingeslapen en wordt het experiment beëindigd.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De bacterie verantwoordelijk voor deze darmontsteking produceert
verschillende gifstoffen. Afhankelijk van het gifstof dat geproduceerd
wordt, is de bacterie ziekteverwekkend voor een andere diersoort.
Bovendien willen we ook in kaart brengen hoe de kip reageert op de
aanwezigheid van deze bacterie in de darm. Hierdoor is het onmogelijk
een alternatieve, dierloze methode the gebruiken en kan er geen andere
diersoort gebruikt worden.

Uit voorgaand onderzoek is gebleken dat om betrouwbare resultaten te
bekomen minimaal 6 dieren per tijdspunt nodig zijn. Bij meer subtiele
observaties, zijn dit minimaal 12 dieren per tijdspunt. Om het aantal
proefdieren tot een minimum te beperken, hebben we gekozen 7 dieren
per tijdspunt te gebruiken. Dit is meer dan het minimum van 6 dieren en
zorgt ervoor dat wanneer een dier vroegtijdig moet ingeslapen worden,
toch nog het minimum van 6 dieren wordt gewaarborgd en de proef
niet nodeloos moet herhaald worden. Indien alle 7 dieren in de studie
kunnen ingesloten worden zal dit de observaties alleen ten goede
komen.

Deze darmontsteking is een belangrijke aandoening bij kippen,
waarvoor nog geen vaccin bestaat. Om de reactie van de kip op de
aanwezigheid van de bacterie in kaart te brengen, moet deze diersoort
gebruikt worden. Deze studie zou geen ziekte symptomen mogen
veroorzaken. Indien dieren toch symptomen vertonen worden ze op
humane wijze geëuthanaseerd. Voor aanvang van het experiment
worden de dieren in groep op schavelingen gehuisvest. Dagelijks krijgen
ze vers drinkwater en voeder. Na de operatie worden de dieren
individueel gehuisvest en krijgen ze de nodige pijnstilling. Er wordt nauw
gelet op het (drink/voeder)gedrag van de dieren zodat overdreven
ongemak snel opgemerkt kan worden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Cannabidiol (CBD=niet psychogeen cannabisderivaat) waarden in het
bloed en hersenvocht bij gezonde honden.

Looptijd van het project

ongeveer 8-10 maanden

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

cannabidiol (oraal, rectaal, via bloed), epilepsie, fenobarbital

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Vooraleer CBD toe te dienen bij patienten met epilepsie, willen we
nagaan of CBD concentraties kunnen bepaald worden in het bloed en
hersenvocht, alsook nagaan of er nevenwerkingen onstaan (zoals
braken, sufheid ..). Orale toediening van CBD bij de hond gaat blijkbaar
gepaard met lage bloedconcentraties, vandaar dat wij willen nagaan wat
de bloedconcentraties zijn na rectale toediening (suppo). Ook de
mogelijke wisselwerking die er is tussen CBD en fenobarbital (het meest
gebruikte anti-epilepticum bij de hond) zal worden nagegaan.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Idiopathische epilepsie is de meest frequente chronische neurologische
aandoening bij de hond (en mens). Toediening van cannabis heeft
voordelige effecten getoond bij mensen met epilepsie. Bij honden is het
effect van CBD bij epilepsie nog nooit onderzocht. Met deze studie
willen we graag een antwoord krijgen op volgende vragen: wat is de
ideale toedieningsweg van CBD (rectaal of oraal), wat is de ideale dosis
van CBD, is er een wisselwerking tussen CBD en fenobarbital, treden er
neveneffecten op, geraakt CBD tot in de hersenen (waar het zijn effect
moet uitoefenen)?

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

6 honden

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Bij mensen die CBD kregen toegediend waren de nevenwerkingen
minimaal (milde diarree, braken, sufheid). We verwachten dezelfde
neveneffecten bij de hond en zullen deze verschijnselen behandelen
indien ernstig of de hond uit de studie halen indien levensbedreigende
effecten ontstaan. Na de studie blijven de honden bij ons.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

het is onmogelijke om deze farmacokinetische effecten te bestuderen in
het labo, zonder gebruik te maken van dieren.

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Het minimum aantal dieren (6) nodig voor deze studie werd bepaald
door een statistisch expert.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

We gebruiken honden omdat we uiteindelijk ook CBD willen toedienen
bij honden met idiopathische epilepsie. Bij ongemak of pijn zullen de
dieren de gepaste behandeling krijgen om het ongemak/pijn teniet te
doen, indien de honden ernstige nevenwerkingen hebben dan zal de
toediening van het medicijn gestopt worden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Invloed van een besmetting met verschillende Helicobacter bacteriën op
de maag-hersen barrière

Looptijd van het project

De dierproef zal in totaal 5 weken duren. Bij aankomst zullen de dieren
opgedeeld worden in 4 groepen (10 dieren per groep). De dieren zullen
4 weken na de besmetting geeüthanaseerd worden.

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

bacterie, hersenaandoeningen, mens

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Helicobacter is een bacterie die ernstige maagproblemen kan
veroorzaken bij de mens. Een recente studie toonde aan dat
Helicobacter (H.) suis opmerkelijk meer voorkwam bij patiënten met de
ziekte van Parkinson dan bij mensen zonder de ziekte. Verder hebben
we aangetoond dat een besmetting met H. suis, H. pylori of H.
heilmannii de maagbarrière kan verstoren. Daarnaast zagen we dat voor
een besmetting met H. suis, H. pylori of H. heilmannii de hersenbarrière
respectievelijk sterk, mild of niet verstoord was. In deze studie willen we
nagaan waarom deze drie kiemen wel allen de maagbarrière verstoren,
maar toch een verschillend effect hebben op de hersenen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Met dit onderzoek kunnen we meer inzichten creëren in het
werkingsmechanisme van de verschillende Helicobacter soorten.
Hierdoor kan hun belang voor het welzijn van de mens, en in het
bijzonder hun invloed op het verloop van de ziekte van Parkinson, beter
ingeschat worden.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

In deze proef zullen 40 muizen gebruikt worden. Eén tijdstip van
euthanasie zal worden ingesloten (op 4 weken na besmetting).

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?

Er wordt verwacht dat de dieren gedurende de dierproef beperkt
ongemak zullen ondervinden. In eerdere studies met deze bacteriën
vertoonden de muizen geen ziektetekens. Ze hadden geen
gewichtsverlies en ook geen verminderde eetlust, alhoewel er wel
ontsteking in de maagwand kon vastgesteld worden. Tijdens de
dierproef zullen de dieren geobserveerd worden. Wanneer een dier
opmerkelijk minder actief is, zal het gewicht en temperatuur vergeleken
worden met de overige dieren van de groep. Als bij het zieke dier een
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Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

gewichtsdaling van > 20% wordt vastgesteld of de lichaamstemperatuur
lager is dan 35°C, zal er overgegaan worden tot euthanasie. De gezonde
dieren zullen in leven blijven tot het opgelegde tijdstip van euthanasie,

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Helicobacter bevindt zich in de maag. Om het effect van een besmetting
ter hoogte van de maag op de hersenen te bestuderen en de bacteriële
mechanismen die hierin een rol spelen te identificeren, kan geen
dierloze methode gebruikt worden.

Er worden slechts zoveel dieren gebruikt als statistisch vereist om een
wetenschappelijk relevant resultaat te bekomen.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het muismodel wordt frequent beschreven in de literatuur als een
geschikt diermodel om het ziektebeeld bij mens en dier veroorzaakt
door Helicobacter bacteriën te bestuderen. Tijdens het besmetten
zullen de dieren onder algemene verdoving worden gebracht zodat het
ongemak voor deze dieren geminimaliseerd wordt. Er zullen in de
huisvesting ook inspanningen worden gedaan om het welzijn van de
dieren te verbeteren: zo zal er bijvoorbeeld nestmateriaal (papieren
zakdoekjes), huisjes als schuilplaats, wc rolletjes als knaagmateriaal
voorzien worden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Bepaling van de antistoffenconcentratie in niet-gestold bloed van
pasgeboren biggen met een meter die de brekingsindex van vloeistoffen
bepaalt.

Looptijd van het project

Aanvang ± september 2018

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

varkens, antistoffen, biest, pasgeboren big

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Voldoende biestopname (en dus voldoende opname van antistoffen) bij
pasgeboren biggen is zeer belangrijk voor de overleving en de prestaties
van de biggen. Recent onderzoek heeft aangetoond dat de productie en
de opname van biest niet voor elke zeug of big dezelfde is. Veel zeugen
produceren onvoldoende biest, en veel biggen nemen onvoldoende
biest op. De brekingsindex-meter wordt reeds gebruikt om
antistoffenconcentraties te bepalen in biest van zeugen. Het doel van dit
onderzoek is om na te gaan of deze meter ook kan gebruikt worden om
de antistoffen te bepalen in niet-gestold bloed van biggen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Het is belangrijk om de biestopname door biggen op een eenvoudige
manier te kunnen meten. Als dit onderzoek uitwijst dat de
brekingsindex-meter (refractometer) hier voor kan gebruikt worden,
dan is dit een goedkope, snelle en goede methode om in de praktijk te
gebruiken.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

± 315 dieren

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

De handelingen die men uitvoert tijdens de veldproef (biggen wegen,
bloedname biggen) worden routinematig toegepast onder
praktjikomstandigheden en veroorzaken slechts een korte periode van
stress en minimale pijn bij de varkens.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het is niet mogelijk om een andere diersoort dan varkens (of een nietdier model) te gebruiken, omdat het onderzoek specifiek gericht is op
het bepalen van de antistoffenconcentratie in het niet-gestold bloed van
pasgeboren biggen.

Het aantal dieren moet groot genoeg zijn om te kunnen nagaan of de
brekingsindex-meter kan gebruikt worden om de
antistoffenconcentratie te bepalen in niet-gestold bloed van pasgeboren
biggen. Aan de hand van statistische formules kan men berekenen
hoeveel dieren er minimaal nodig zijn om dit te kunnen doen. Deze
berekeningen werden uitgevoerd om het aantal dieren te bepalen, en zo
een teveel aan dieren waarvan stalen moeten genomen worden, te
kunnen tegengaan.

Het wegen en de bloedafname zullen uitgevoerd worden door ervaren
dierenartsen. De varkens zullen dagelijks gecontroleerd worden door de
veehouder en op regelmatige basis eveneens door de dierenarts en de
actieve deelnemers van het onderzoek. Indien zich onverwachte
gebeurtenissen voordoen die het welzijn van de proefdieren in het
gedrang brengen, zal hierop gereageerd worden met een gepaste
behandeling of maatregel.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Intraveneuze toediening van magnesium sulfaat: effect op hart en
bloedvaten bij het staande paard

Looptijd van het project

zomer 2018

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

MgSO4 - paard - intraveneus - hart - bloedvaten

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Met het oog op het gebruik van magnesium sulfaat als pijnbestrijding bij
het paard, dienen eerst de effecten op hart en bloedvaten bij het paard
nagegaan te worden, om de veiligheid van deze therapie te kunnen
garanderen. Naast het analgestisch (pijnbestrijdend) effect heeft
magnesium onder andere een vasodilatief effect en gaat het
hartritmestoornissen tegen. Na intraveuze toediening van magnesium
zal het hartritme, de hartslagfrequentie, het hartdebiet en het effect op
de bloedvaten nagegaan worden door middel van opeenvolgende
bloedstalen en echografie.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Pijnbestrijding bij paarden is niet altijd eenvoudig omwille van het
beperkt gebruik van bepaalde medicatie (opioiden) in vergelijking met
andere diersoorten. Magnesium zou als een waardig alternatief kunnen
gebruikt worden. In deze studie zal het effect van magnesium op hart en
bloedvaten nagegaan worden, om de veiligheid van dit product te
garanderen, vooralleer het effectief als pijnbestrijdend middel kan
ingezet worden bij klinsiche patiënten.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

6 volwassen, gezonde paarden

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Er worden geen negatieve effecten verwacht voor de paarden. De echo
is volledig niet invasief en pijnloos. De enige invasieve handeling is het
plaatsen van een katheter in het bloedvat, dit zal gebeuren na lokale
verdoving van de huid op de insteekplaats. Nadien zullen alle
bloedstalen via deze katheter genomen worden, zodat het het
discomfort voor het paard tot het absolute minimum wordt beperkt.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

In deze studie gaat het speciek om het effect van magnesium op het
hart en de bloedvaten bij paarden, een dierloze methode is hier aldus
niet van toepassing.

Een statistische analyse om het aantal te testen paarden te staven is
niet mogelijk daar niet voldoende gegevens voorhanden zijn over het
effect van magnesium sulfaat bij het paard. Er werd gekozen voor 6
paarden, op basis van bestaande studies (met significante resultaten) bij
andere diersoorten.

Om na te gaan welke effecten magnesium heeft op hart en bloedvaten
van paarden specifiek, kunnen enkel paarden aangewend worden. Door
het plaatsen van een intraveneuze katheter, wordt het discomfort voor
de paarden tot het absolute minimum beperkt. De paarden worden
zowel voor, tijdens als na de studie continu opgevolgd door bekwame
dierenartsen. Voor en na de studie krijgen de paarden steeds voldoende
beweging en contact met soortgenoten.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Invloed van 2 verschillende kalmeermiddelen op het ontwaken uit een
algemene verdoving bij paarden

Looptijd van het project

najaar 2018, 1 à 2 maand

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

kalmeermiddelen - paard - ontwaken - narcose

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het doel is om de invloed van twee kalmeermiddelen op de kwaliteit
van het ontwaken uit een algemene verdoving (de recovery) bij paarden
te vergelijken.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Het is reeds aangetoond dat beide kalmeermiddelen de kwaliteit van de
recovery verbeteren, beide worden routinematig toegepast, maar een
vergelijking tussen de beide is nooit gemaakt. Als aangetoond wordt dat
het ene kalmeermiddel zorgt voor een betere recovery dan het andere,
dan is dit nuttige info voor de anesthesist bij het kiezen van zijn/haar
anesthesieprotocol. Het risico van de verdoving kan op deze manier zo
laag mogelijk gehouden worden.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

45 à 75 paarden die een chirurgische ingreep moeten ondergaan (i.e.
patiënten, er zullen geen proefdieren gebruikt worden)

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Er worden geen negatieve effecten verwacht voor de paarden. Het is
reeds aangetoond dat beide kalmeermiddelen de kwaliteit van de
recovery verbeteren, deze studie betreft enkel een vergelijking tussen
de twee producten. Er worden enkel paarden gebruikt die toch al een
chirurgische ingreep moeten ondergaan.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

In deze studie gaat het speciek om het effect van de kalmeermiddelen
op de recovery van paarden. Dit kan niet onderzocht worden zonder
gebruik van paarden die onder anesthesie gebracht worden voor
chirurgische ingrepen.

Een statistische analyse om het aantal te testen paarden te staven is
niet mogelijk daar niet voldoende gegevens voorhanden zijn over het
verwacht effect. Na de eerste 45 paarden wordt een analyse gemaakt
om te zien of en hoeveel paarden extra nodig zijn.

Om het effect van de 2 producten te onderzoeken op de recovery van
paarden moeten paarden gebruikt worden. Hiervoor worden enkel
paarden gebruikt die sowieso al een chirurgische ingreep moeten
ondergaan. De behandeling van de patiënten wordt zowel voor, tijdens
als na de ingreep op exact dezelfde manier uitgevoerd als gewoonlijk
(met gebruik van pijnstillers, nauwgezet opvolgen van de patiënten,
etc.). Deze studie betekent geen extra ongemak, eerder zorgen deze
producten ervoor dat de paarden de recovery op een kalmere manier
doormaken.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

De rol van signalen uitgestuurd door de schimmel bij besmetting van
amfibieën

Looptijd van het project

5 weken

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Batrachochytrium dendrobatidis/salamandrivorans, amfibieën, signalen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

ja

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

We gaan na of een schimmel die erge ziekte/sterfte veroorzaakt bij
amfibieën, in staat is om signalen te sturen naar de amfibie. Wereldwijd
wordt het voortbestaan van amfibieën bedreigd door de schimmels
"Batrachochytrium dendrobatidis" en "Batrachochytrium
salamandrivorans", die in staat zijn om de huid te besmetten en dood te
veroorzaken ten gevolge van een verstoorde ademhaling via de huid.
Niet alle amfibieën zijn even gevoelig voor de ziekte. Tot op heden is er
weinig informatie beschikbaar over factoren die een invloed uitoefenen
op de groei van deze schimmel. Deze proef gaat na of de stof
“tryptophol” de groei van de schimmels in de huid kan vertragen en
eventueel stoppen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit onderzoek zal extra informatie verschaffen over hoe de schimmel
erin slaagt om een amfibie te besmetten en verschillende graden van
besmetting te veroorzaken. Hierdoor zullen we dus meer inzicht
verwerven in het verloop van de schimmelbesmetting, wat extra
informatie zal opleveren voor de ontwikkeling van
bestrijdingsmaatregelen tegen deze schimmels die een ernstige
bedreiging vormen voor de huidige biodiversiteit.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Vroedmeesterpad (Alytes obstetricans): 45 dieren en vuursalamander
(Salamandra salamandra): 45 dieren

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

Voor deze proef worden twee verschillende amfibiesoorten gebruikt:
enerzijds vroedmeesterpadden die gevoelig zijn voor de schimmel
“Batrachochytrium dendrobatidis” en vuursalamanders die extreem
gevoelig zijn voor de schimmel “Batrachochytrium salamandrivorans”. In
beide gevallen kan de besmetting leiden tot ziekte en sterfte. De
amfibieën worden besmet door 1 ml water met daarin de schimmel op
de huid te druppelen. De dieren zullen weinig ongemak ondervinden
van deze handeling. De besmetting zelf kan echter ziekte veroorzaken.
Dit kan leiden tot verminderde eetlust, futloosheid, vervellen,
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

zenuwsymptomen en dood. Om na te gaan of de dieren besmet zijn en
de besmetting goed op te volgen zal iedere 4 dagen een staaltje van de
huid (met een wattenstaafje) onderzocht worden. Door het
wattenstaafje kunnen we de dieren uit proef halen voordat ze ziek
worden waardoor de negatieve effecten van de ziekte beperkt zullen
blijven.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Dit onderzoek gaat verder op eerder verkregen resultaten uit
laboratoriumonderzoek. Om deze bevindingen te staven, is het nodig
om proefdieren te gebruiken. Omdat de schimmel amfibieën besmet en
de proef wil nagaan wat er in het dier gebeurt, kan het effect op de
ontwikkeling van de ziekte enkel in amfibieën bestudeerd worden.

Via computermodellen en eerder verkregen resultaten is er een
simulatie gemaakt, van hoeveel dieren we per groep moeten insluiten.
Per diersoort worden er 6 omstandigheden getest waarvan 3 groepen
van 10 dieren en 3 groepen van 5 dieren, waardoor we uiteindelijk 45
dieren per soort nodig hebben.

Omdat de schimmels amfibieën besmetten, kan het effect op het
verloop van de ziekte enkel in amfibieën bestudeerd worden. Voor deze
proef werken we met twee soorten. Vroedmeesterpadden zijn gevoelig
voor de ene schimmel, terwijl vuursalamanders extreem gevoelig zijn
voor de andere schimmel. De dieren worden gehuisvest volgens de
huidige wetgeving met extra kooi-verrijking (schuilplaats). Vanaf het
moment dat de schimmel het dier besmet heeft, zullen de dieren uit
proef gehaald en geëuthanaseerd worden. Op dit moment is het dier
nog niet ziek maar dat zou het wel worden zonder ingrijpen.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Bepaling van stoffen in het bloed (N-glycanen) als een niet-belastende
methode voor het opsporen en inschatten van de ernst van
verschillende leveraandoeningen bij honden

Looptijd van het project

5 jaren

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

honden, leverprobleem, levertumor, abnormaal bloedvat

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

De beste methode om leveraandoeningen vast te stellen is het nemen
van leverbiopten. Bij mensen met chronische leveraandoeningen werd
aangetoond dat bepaalde stoffen in het bloed (N-glycanen) de ernst van
leveraantasting kunnen aantonen. Het doel van deze studie is om te
bepalen of N-glycanen bij honden met leveraandoeningen helpen bij de
diagnose en het bepalen van de ernst van de leveraantasting.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Het bepalen van N-glycanen in het bloed is een niet-belastende test
waarvoor slechts een zeer kleine hoeveelheid bloed vereist is. Indien
door bepaling van deze stoffen in het bloed leveraandoeningen kunnen
gediagnostiseerd worden, de ernst van de leveraantasting bepaald kan
worden en de lange-termijn voorspelling kan ingeschat worden
betekent dit een grote meerwaarde voor de opvolging van deze
patiënten. Zo kan het nemen van leverbiopten met een verhoogd risico
voor verdoving en/of bloedingen vermeden worden.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

De overschot van bloed van 32 eigenaarshonden per leveraandoening
(chronische leverziekte, levertumor en levershunt) en van 64
controlehonden (zonder klachten waarbij bloedonderzoek om
verdovingsrisico te beperken).

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Er wordt van geen enkele hond bloed genomen speciaal voor dit project.
Van honden met chronische leveraandoeningen, levertumoren en
levershunts wordt standaard bloed genomen voor diagnose en
opvolging van de aandoening. Pre-anesthetisch bloedonderzoek wordt
geadviseerd voor alle dieren die een anesthesie ondergaan om risico’s
tot een minimum te beperken. Indien bij deze honden na de
gebruikelijke bloedanalyses overschot is, zal deze overschot worden
bewaard voor bepaling van N-glycanen.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het is belangrijk om enerzijds bloed van honden met verschillende
leveraandoeningen en anderzijds van gezonde controlehonden te
gebruiken om het nut en de bruikbaarheid van deze test bij honden met
deze aandoeningen na te gaan.

Het minimum aantal honden kan niet op voorhand berekend worden
omdat de test nooit eerder gebruikt werd bij honden. Daarenboven
worden enkel overschotten van bloed gebruikt die anders zouden
weggegooid worden.

De overschot van bloedstalen van honden met veelvoorkomende
leveraandoeningen en van gezonde controlehonden worden gebruikt
om het nut en de bruikbaarheid van N-glycanen bij honden met
leveraandoeningen na te gaan. Er zal nooit extra bloed worden
genomen. Stress bij bloedname wordt altijd tot het minimum beperkt
door de dieren rustig toe te spreken en zacht en vriendelijk vast te
houden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

C. psittaci vaccinatie en infectie bij kippen

Looptijd van het project
Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

C. psittaci, bacterie, kippen, vaccin

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Chlamydia psittaci is een bacterie en zij veroorzaakt een
ademhalingsinfectie bij pluimvee. In vleeskuikenbedrijven leidt de
infectie tot economisch verlies omwille van verhoogde sterfte,
verminderde groei van de dieren en een verhoogd antibioticum gebruik.
De infectie kan ook overgaan van vogels op de mens waarbij de mens
ook een ademhalingsinfectie kan krijgen. Ontwikkeling van een vaccin is
noodzakelijk.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Ontwikkeling van een vaccin zal het dierwelzijn in bedrijven verbeteren,
alsook de financiële gezondheid van het pluimveebedrijf. Het gebruik
van dit vaccin kan het antibioticumgebruik ook doen verminderen wat
mens en milieu ten goede komt. Verder zal het terugdringen van C.
psittaci infecties op pluimveebedrijven ook veiliger zijn voor de
gezondheid van de mens want dan daalt het infectierisico voor de mens.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Kip. Aantal: 480

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Geen verwachte negatieve effecten van de handelingen. Mogelijk
kunnen de kippen licht tot matig ongemak hebben van de infectie zelf.
De dieren worden op het einde van de proef verdoofd en geslacht zoals
gebruikelijk is in het slachthuis

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Nieuwe bestrijdingsmiddelen voor de kip moeten uitgetest worden in de
kip. Dit kan niet op een alternatieve dierloze wijze. De wisselwerking
tussen de bacterie en het dier kan niet onderzocht worden op een
alternatieve wijze.

We gebruiken niet meer dan 15 dieren per groep. Dit is rekenkundig
nodig om te weten of een vaccin werkt en veilig is voor het dier.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De kip is het dier waar het vaccin uiteinelijk voor ontwikkeld wordt. Er
wordt dagelijks gecontroleerd voor fysieke ongemakken. Duidelijk lijden
wordt niet verwacht door de handelingen die wij uitvoeren.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Testen van een een wateroplosbaar ontwormingsmiddel bij de
behandeling van kippen tegen maag-darmwormen.

Looptijd van het project

De tijd tussen het indelen in groepen en de wormtellingen bedraagt 21
dagen

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Ascaridia galli / Pluimvee / ontworming

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

In recente jaren ziet men in de pluimveehouderij een overgang naar
minder intensieve systemen (op vraag van de consument die begaan is
met het welzijn van de dieren en door de aangepaste wetgeving).
Hierdoor is er meer contact tussen zowel de dieren onderling als tussen
de dieren en hun mest, waardoor het risico op infectieziektes zoals
wormbesmettingen aanzienlijk toeneemt. Studies hebben aangetoond
dat dergelijke wormbesmettingen een grote impact hebben op het
welzijn en de gezondheid van de dieren. Dit project kadert in de
procedure die een firma moet doorlopen om een nieuw product op de
markt te brengen en te laten registeren voor de behandeling van
welbepaalde parasieten bij een dier.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Indien wij kunnen aantonen dat deze behandelingen via het drinkwater
werken, heeft dit als voordeel dat de dieren geen extra stress
ondervinden van de behandeling.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Er worden voor deze proef 18 kippen gebruikt

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?

Mestname gebeurt door het verzamelen uit een mestlade en
behandeling gebeurt via het drinkwater. De dieren ondervinden
hierdoor geen extra stress. Op dag 21 worden de dieren op een correcte
wijze geëuthanaseerd en worden de darmen verwijderd voor telling van
de aanwezige wormen.

1085

Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

De geteste parasieten zijn specifiek voor pluimvee en de behandeling
hiertegen kan bijgevolg enkel bij de kip zelf gebeuren. Het geneesmiddel
wordt geëvalueerd om te dienen als behandeling voor pluimvee.

Het aantal te gebruikten dieren werd bepaald door literatuurstudie:
-Volgens de VICH GL21 (anthelmintics: poultry) guidelines
(internationaal gebruikte richtlijnen) moet elke groep minstens 6 dieren
bevatten
-Volgens dezelfde richtlijnen moet deze infectie ook voldoende hoog zijn
om statistisch relevante conclusies te kunnen trekken. Niet elk dier zal
een voldoende hoge infectie hebben om uiteindelijk in de resultaten te
kunnen worden opgenomen.
Wij vermoeden dus dat 9 dieren per groep voldoende is om voldoende
resultaten te kunnen behalen voor een correcte interpretatie.

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De parasieten zijn gastheerspecifiek en komen bijgevolg enkel voor in
pluimvee. Om het verblijf in de hokken zo aangenaam mogelijk te
maken wordt kooiverrijking voorzien onder de vorm van houtkrullen en
zitstokken. Het hok wordt ingestrooid met houtkrullen en stro om zo het
voederzoeken aan te moedigen. Ook wordt per dier min. 40 cm aan
stokruimte voorzien.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Oral immunogenicity of APN-targeted nanobodies in young piglets

Looptijd van het project

5 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

oraal vaccin, varken, dunne darm, immuun respons

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Darminfecties zijn een belangrijke oorzaak van economische verliezen in
de varkenshouderij en ook bij mensen. Systemische vaccinatie is
hiertegen niet erg succesvol. Een beter alternatief hiervoor is orale
vaccinatie, waarbij een immuunrespons wordt opgewekt in de darmen.
In dit onderzoek wordt getracht deze darm immuniteit op te wekken
door het vaccin te richten naar een membraaneiwit aanwezig in de
dunne darm. Hierdoor zou een beschermende immuunrespons in de
darm kunnen opgewekt worden.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Indien deze techniek succesvol blijkt, zouden orale vaccins kunnen
worden aangemaakt tegen tal van darmziektekiemen. Via deze methode
kan ook systemische immuniteit worden opgewekt, wat het gebruik van
naalden en opleiding van personeel kan verminderen. Dit zou
aanzienlijke voordelen kunnen geven voor grootschalige vaccinatie
campagnes. Deze techniek zou verder relatief gemakkelijk
geëxtrapoleerd kunnen worden naar andere organismen, waaronder
ook de mens.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

30 biggen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Dieren worden alleen oraal of intramusculair geïmmuniseerd en er
wordt elke week bloed afgenomen om de immuunrespons te
beoordelen. De dieren zullen geen infecties of langdurige stress
ondervinden. Aan het einde van het experiment worden de dieren
geëuthanaseerd om monsters te verzamelen.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

De immuunrespons kan helaas enkel worden onderzocht in levende
dieren.

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Na statistische analyse en de eerder verkregen resultaten zijn 3 dieren
per groep nodig om voldoende informatie te hebben. Voor het eerste
experiment zijn 5 groepen nodig (3 constructen, 1 positieve controle en
1 negatieve controle). Voor het tweede experiment zullen 4 groepen
worden gebruikt om 4 verschillende constructen te testen. Het doel is
om te onderzoeken of de verschillende constructen in staat zijn om een
immuunrespons uit te lokken en te vergelijken of er verschillen zijn
tussen de verschillende constructen.

Darmziektekiemen zijn een belangrijke bron van economisch verlies in
de voedingsindustrie. Enkele van deze ziektekiemen zijn zoonotisch,
waardoor de mens ook gevaar loopt. Vaccinatie kan hier bescherming
bieden. De dieren zullen worden gehuisvest in stallen met voldoende
kooiverrijking. Tekenen van stress, ontsteking en infecties zullen worden
nagegaan. Voedsel en water zal voldoende aanwezig zijn. In geval van
ernstige ziekte of lijden, zal worden overgegaan tot euthanasie. Op het
einde van het experiment zullen de dieren eerst worden verdoofd,
vooraleer zal worden overgegaan tot euthanasie.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Nagaan van de werking van 2 innovatieve Mycoplasma hyopneumoniae
vaccins bij varkens in het kader van het Europees project SAPHIR.

Looptijd van het project

december 2018 -februari 2019

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Mycoplasma hyopneumoniae, vaccins, varken

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Mycoplasma hyopneumoniae is de oorzaak van een ademhalingsziekte
bij varkens en zorgt ervoor dat varkens minder goed groeien, meer
voeder nodig hebben en meer antibiotica moeten krijgen. Op veel
varkensbedrijven worden de biggen hiervoor reeds gevaccineerd, met
vermindering van de sypmtomen en medicatiegebruik, en een
verbetering van de groei als gevolg. Huidige vaccins beschermen echter
slechts gedeeltelijk tegen ziekte en kunnen de kolonisatie van de kiem in
de luchtwegen niet voorkomen. Het project SAPHIR tracht daarom de
resultaten van vaccinatie te verbeteren door het ontwikkelen en
uittesten van innovatieve vaccins. Deze dierproef heeft als doel het
beschermend effect van 2 kandidaat vaccins na infectie met M.
hyopneumoniae na te gaan in varkens.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Mycoplasma hyopneumonae is een aandoening van de ademhaling die
het welzijn van de dieren minimaal aantast. De besmette dieren
vertonen een droge hoest, en er kan een daling in de dagelijkse groei en
voederopname optreden. Naast hoesten en aantasting van de
economische parameters worden er geen koorts of andere lichamelijke
symptomen gezien. De handelingen die men uitvoert tijdens de
dierproef (vaccinatie, wegen, longspoelsel verzamelen, bloedafname)
worden routinematig toepast onder praktijkomstandigheden en
veroorzaken slechts een korte periode van stress en minimale pijn bij
het dier. Op het einde van de proef zullen de dieren geëuthanaseerd
worden door verbloeding na zeer diepe verdoving zodanig dat de longen
macroscopisch en microscopisch onderzocht kunnen worden op de
aanwezigheid van Mycoplasma letsels.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

varken, 41 varkens

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte

Aan het eind van het project hoopt SAPHIR nieuwe vaccins naar voren te
kunnen brengen die de huidige vaccins overtreffen.

1089

negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het is niet mogelijk om geen dieren te gebruiken om het beschermend
effect van Mycoplasma hyopneumoniae vaccinatie na te gaan. Het
ziektemechanisme van deze bacterie en ook het
beschermingsmechanisme van vaccinatie zijn nog niet helemaal
uitgeklaard. Dit maakt het nagaan van een mogelijk beschermend effect
in proefbuisjes heel moeilijk.

Een statistische analyse heeft uitgewezen dat 12 dieren per
behandelingsgroep voldoende is om verschillen te vinden in de
hoofdparameters.

Mycoplasma hyopneumoniae is een bacterie die enkel ziekte
veroorzaakt bij varkens. Het beschermend effect van vaccinatie tegen
deze ziekte kan bijgevolg enkel in varkens nagegaan worden. Vaccinatie,
wegen, bloedafname en het verzamelen van longspoelsel zal uitgevoerd
worden door ervaren dierenartsen. Het inbrengen van de Mycoplasma's
in de luchtpijp en het verzamelen van de bloedstalen gebeurt onder
algemene verdoving. Na de verdoving zullen de dieren onder een
warmtelamp gelegd worden en in de gaten gehouden worden tot ze
terug volledig wakker zijn. Er zullen voldoende maatregelen getroffen
worden om het hok te verrijken onder meer door speelgoed en
kauwmateriaal te voorzien.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Invloed van toegevoegde aminozuren in het voeder op de
hittetolerantie bij vleeskippen

Looptijd van het project

12 weken

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

hittestress, vleeskip, voeding

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Hittestress bij vleeskippen is een belangrijk wereldwijd probleem dat
kan leiden tot significante economische verliezen en verminderd welzijn
voor de dieren. In deze studie wensen we na te gaan of het toevoegen
van een combinatie van aminozuren aan het voeder de tolerantie van
vleeskippen kan verhogen. Deze aminozuren hebben specifieke functies
in het lichaam die belangrijk zijn om de tolerantie tegen hittestress te
verhogen. De doelstelling is om na te gaan of deze aminozuren de
prestaties van de dieren en welzijn kan verbeteren, en wordt gekeken
naar effecten op de functie van het spijsverteringsstelsel en
vleeskwaliteit.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Om hittestress tegen te gaan zijn vele maatregelen mogelijk. Sommige
maatregelen zoals ventilatie- en vernevelingscapaciteit in de stal zijn
dure investeringen. Nutritionele maatregelen zijn daarentegen
eenvoudiger toe te passen, wat zeker van belang kan zijn in landen waar
minder mogelijkheden zijn tot investeringen. Indien kan aangetoond
worden dat een combinatie van aminozuren gunstig is voor vleeskippen
in hittestress kan dit ervoor zorgen dat deze additieven kunnen
aanbevolen worden om toe te voegen aan het voeder in
zomermaanden.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

1440 vleeskippen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

In deze proef wordt matige hinder verwacht. In deze studie zal een
chronisch en cyclisch hitte stress model toegepast worden. Dit betekent
dat vanaf 25 d leeftijd, de staltemperatuur dagelijks gedurende 6 uur
wordt verhoogd van 22 naar 34°C bij een relatieve vochtigheid tussen 50
en 58%. Hiervan is gekend dat dit een beperkte verhoogde sterfte zal
geven, en tijdelijk matig ongemak. Dit uit zich vooral in een verminderde
voederopname, hijgen en relatieve rust tijdens deze periodes. Na de
proef worden de kippen naar een slachthuis vervoerd.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Er zijn geen alternatieven voorhanden om de complexe interactie tussen
additieven, fysiologie van het dier en omgeving adequaat te testen.
Hitte stress veroorzaakt diverse effecten op de stofwisseling van het
dier, die moeilijk via alternatieve modellen kunnen gestest worden. Ook
is hitte tolerantie bij elke diersoort en ras verschillend zodat best kan
gewerkt worden met het juiste type vleeskip.

De belangrijkste eindpunten in deze studie zijn de dierprestaties en
welzijn. Met behulp van een statistische analyse hebben we nagegaan
hoeveel hokherhalingen vereist zijn, alsook hoeveel dieren per hok
nodig zijn. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat een minimaal
aantal dieren deelneemt aan de proef.

We wensen na te gaan of een specifieke combinatie van aminozuren
gunstig kan zijn voor vleeskippen, daarom wordt deze diersoort gekozen
in de studie. Het ras vleeskip dat gekozen wordt, met name Ross 308, is
het meest gebruikte type vleeskip ter wereld, en daarom ook zeer
relevant. Hittestress kan matig ongemak veroorzaken. Daarom zullen
gekwalificeerde medewerkers de dieren continu opvolgen tijdens
periodes van hitte stress om bij mogelijke groter ongemak onmiddellijk
te kunnen ingrijpen.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Vroegtijdige opsporing van chronische nierziekte bij de kat: belang van
laaggradig eiwitverlies in de urine

Looptijd van het project

48 maand, start februari 2019

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Eiwitverlies via de urine, chronische nierziekte, urineonderzoek,
gezondheidscontrole

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het doel is om meer inzicht te krijgen in het belang van laaggradig
eiwitverlies in de urine bij katten. In studies 1-3 zullen het effect van
bewaring, de invloed van het laboratorium, de manier van staalname
(opgevangen urine of urine genomen via blaaspunctie) en de normale
dagelijkse variatie van de hoeveelheid eiwitverlies in de urine bij katten
onderzocht worden omdat hierover momenteel geen gegevens zijn. In
studie 4 zal worden nagegaan of katten met laaggradig eiwitverlies in de
urine een verhoogde kans hebben om nierziekte of een andere ziekte te
ontwikkelen tijdens een opvolgingsperiode van 2 jaar.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Indien de resultaten van dit project zouden aantonen dat laaggradig
eiwitverlies in de urine het ontstaan van chronische nierziekte of een
ander ziekteproces kan voorspellen, betekent dit een belangrijke
vooruitgang voor de kattenpopulatie. Zo kan vroeger, namelijk tijdens
een routine gezondheidscontrole voordat de ziekte klinische klachten
veroorzaakt, de ziekte vastgesteld en een behandeling ingesteld
worden. Nadelige gevolgen door die ziekte kunnen daardoor afgeremd
of vermeden worden, met mogelijke gunstige effecten zowel op de
levenskwaliteit als de levensduur van de katten.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Eigenaarskatten (maximum 440, maar vermoedelijk minder doordat
eenzelfde kat aan verschillende studies van dit project kan deelnemen)

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

Beperkte graad van negatieve effecten. Het nemen van een bloed- en
urinestaal is een standaard procedure die slechts een mild ongemak
veroorzaakt. Voor dit project zullen eigenaarskatten aangewend
worden, die onmiddellijk na de staalnames terugkeren naar huis met
hun eigenaar. Het bijhorende gezondheidsonderzoek kan vroegtijdig
bepaalde ziektes opsporen, wat enkel ten goede komt voor de katten.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De doelstelling van dit project is om het belang van laaggradig
eiwitverlies in de urine bij katten te onderzoeken. Een dierloze methode
is bijgevolg niet mogelijk. Het is eveneens niet mogelijk om katten te
vervangen door een andere diersoort wegens mogelijke verschillen in
het ontstaan van nierziekten en andere ziekten. Ook kunnen geen
proefkatten gebruikt worden omdat het verschil in huisvesting,
leefomstandigheden en voeding een mogelijke invloed kunnen hebben
op de studieresultaten.

Het aantal dieren nodig voor betrouwbare resultaten werd voor alle
experimenten bepaald in overleg met een statisticus en gebaseerd op
gegevens uit de wetenschappelijke literatuur. Door eenzelfde kat aan
verschillende studies van dit project te laten deelnemen kan het totaal
aantal dieren en staalnames beperkt worden.

De staalnames zullen worden gestopt indien de kat tekenen van stress,
angst of agressiviteit vertoont die de gezondheid van het dier kunnen
schaden of de veiligheid van de bij de proef betrokken personen kunnen
benadelen. De staalnames (urine in studies 1-4, bloed in studie 4)
worden genomen door een dierenarts, via routine en eenvoudige
technieken en veroorzaken slechts minimale pijn. Op elk moment zal de
nodige aandacht besteed worden aan 'katvriendelijke
werkomstandigheden' om de stress zoveel mogelijk te beperken.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Immunisatie van biggen om immunologische laboratorium methoden op
punt te stellen

Looptijd van het project

1 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

vaccin, varken, laboratoriumtechnieken op punt stellen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

We willen de werking van een nieuw oraal vaccin bij varkens
onderzoeken. Hiervoor hebben we een aantal technieken nodig, die de
immuunrespons tegen dit vaccin kunnen evalueren. Deze technieken
moeten echter eerst op punt gesteld worden voor het varken.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Deze dierproef zal technieken op punt stellen om de werking van een
nieuw oraal vaccin bij varkens te onderzoeken. De verworven kennis zou
kunnen leiden tot de ontwikkeling van nieuwe vaccins gericht tegen
darm ziektekiemen. Hierdoor zal het algemeen welzijn van mens en dier
verhoogd worden. Bovendien laat deze kennis toe om het varken beter
te gebruiken als model voor de mens om nieuwe immuuntherapieën te
testen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

In deze dierproef zullen we drie varkens gebruiken

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

We verwachten een licht ongemak tijdens de vaccinaties en
bloednames. Alle dieren worden nadien als bloeddonor opgenomen.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Tot op heden bestaat er geen alternatieve, dierloze manier om
methoden die de efficiëntie van vaccins onderzoeken bij varkens, op
punt te stellen.

We hebben tenminste één dier nodig met een goede immuunrespons
op het vaccin. Uit ervaring weten we dat niet alle dieren op dezelfde
manier zullen reageren en daarom worden 3 dieren gebruikt. We zullen
echter eerst twee varkens vaccineren en alleen in het zeer
onwaarschijnlijke geval dat geen van hen een immuunrespons vertoont,
zal het derde dier worden gebruikt.

Dit experiment gaat vooraf aan onderzoek om een nieuw oraal vaccin bij
varkens te onderzoeken. Omdat het diermodel een varken zal zijn, moet
de oppuntstelling van de technieken bij dezelfde soort worden
uitgevoerd. Om het algemeen welzijn van de dieren zoveel mogelijk te
garanderen, worden de varkens in groep gehuisvest en worden speeltjes
voorzien. Bovendien mag enkel bevoegd en bekwaam personeel met de
proefdieren werken en stalen nemen.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Varkensplasma van vleesvarken toegediend aan biggen van hetzelfde
bedrijf: Betere bescherming tegen rotavirus infecties en diarree?

Looptijd van het project

5 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

big, plasma, voeder, diarree, rotavirus

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Diarree bij biggen is een veelvoorkomend probleem dat zorgt voor leed,
sterfte, economische verliezen en veelvuldig antibiotica-gebruik rond de
speenleeftijd. In speenvoeders wordt gesproeidroogd porcine plasma
(SDPP) afkomstig van slachthuisbloed gebruikt om speendiaree te
verminderen. Er werd reeds aangetoond dat de antilichamen uit het
bloed van slachtvarkens een belangrijke factor zijn in het beschermend
effect van SDPP. In deze studie zal geëvalueerd worden of SDPP
afkomstig van slachtvarkens uit een bedrijf waar rotavirus werd
geïsoleerd een betere bescherming geeft tegenover deze virusstam dan
SDPP afkomstig van andere varkens.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Indien SDPP van vleesvarkens van hetzelfde bedrijf de biggen beter
beschermt dan klassiek SDPP, kan dit gebruikt worden om specifieke
bedrijfsproblemen beter te kunnen aanpakken.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Biggen op speenleeftijd (3 weken oud). Er zullen 20 dieren gebruikt
worden.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

Er worden weinig negatieve effecten verwacht. De dieren worden
geïnfecteerd met een dosis rotavirus waarvan uit voorafgaande proeven
gebleken is dat deze weinig tot geen diarree veroorzaakt . Het nemen
van rectale swabs kan een licht ongemak veroorzaken. Het nemen van
bloed veroorzaakt een lichte stress. Aan het einde van de proef zullen
de dieren op een humane manier geëuthanaseerd worden.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het varken is de gastheer van het porcine groep A rotavirus. Dit virus is
een goede kandidaat om darmproblemen te onderzoeken omdat het
veelvuldig voorkomt. Het voeder dat getest zal worden en wat later
mogelijk ook commercieel aangeboden zal worden is gericht op varkens.
De gebruikte ingrediënten (porcine plasma) kunnen niet vervangen
worden waardoor het testen van het voeder niet anders kan gebeuren
dan in varkens.

Het aantal dieren dat gebruikt wordt is het minimale aantal dat nodig is
om een zinvolle conclusie te kunnen trekken. Dit aantal werd berekend
met statistische methoden. Uit de berekening voor deze proef bleek dat
15 dieren het minimale aantal is.

Het varken is de gastheer van het porcine groep A rotavirus, welke
veelvuldig voorkomt in varkensbedrijven. Aangezien dit ook de
doeldiersoort is zullen de resultaten zeer snel omgezet kunnen worden
naar de praktijk. Eerdere ervaring van proeven met rotavirus A infecties
leerde ons dat er weinig symptomen te verwachten zijn. Mochten er
toch ernstige symptomen optreden waar de dieren onder lijden, dan
zullen de dieren geëuthanaseerd worden en de proef vroegtijdig
beëindigd worden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Onderzoek naar erfelijke informatie bij kwaadaardige huidkanker
(mastocytoom) bij honden.

Looptijd van het project

5 jaren

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

kwaadaardige huidkanker, mastocytoom, honden, erfelijke informatie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Een mastocytoom is een kwaadaardige huidkanker die vaak voorkomt
bij honden. De standaard behandeling is het ruim wegsnijden van de
kanker. Het is echter niet altijd makkelijk om veel extra huid weg te
nemen. Daarenboven zijn er 4 graden van deze kwaadaardige
huidkanker en zijn er aanwijzingen dat niet alle graden even ruim
moeten worden weggesneden om de hond te genezen. Het is belangrijk
om erfelijke informatie uit een stukje kanker te bestuderen om
gelijkenissen en/of verschillen tussen de vier graden te ontdekken en zo
de honden juister te kunnen behandelen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Voor de behandeling, levenskwaliteit en het welzijn van de honden met
deze huidkanker is het van groot belang om de graad van de kanker te
kennen. Dit kan nu enkel na de operatie bepaald worden. Met dit
onderzoek trachten we de erfelijke informatie van de vier graden in
kaart te brengen. Eens we de verschillen kennen, wordt het mogelijk om
via een klein aantal kankercellen op voorhand de graad te bepalen. Deze
cellen kunnen bekomen worden door met een zeer fijne naald in de
kanker te prikken waarbij een extra operatie vermeden wordt. De graad
van de kanker kan zo bepaald worden waardoor de operatieve ingreep
gerichter kan worden voorbereid.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Eigenaarshonden waarbij de huidkanker chirurgisch verwijderd wordt.
Er zal bij ongeveer 60 honden een klein kankerstaaltje genomen
worden.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

Bloed wordt genomen bij alle honden die chirurgie ondergaan. De
overschot wordt bijgehouden voor verder onderzoek. Het kankerstaaltje
zal genomen worden vlak voor het wegsnijden van de kanker, terwijl de
honden al onder volledige verdoving zijn voor de chirurgische
verwijdering van hun huidkanker, waardoor ze dus geen enkel negatief
effect zullen ondervinden.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

Het is belangrijk om honden te gebruiken aangezien dit de meest
voorkomende kwaadaardige huidkanker is die bij de hond voorkomt.

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Statistisch onderzoek wijst uit dat er per graad (er zijn 4 graden van deze
huidkanker) een minimum van 12 stalen zal moeten verzameld worden
om onderzoek naar erfelijke informatie te verrichten. Dit komt neer op
een totaal van 48 stalen. Aangezien de verschillende graden niet even
vaak voorkomen, en we op voorhand niet weten om welke graad het
gaat, zouden we bij ongeveer 60 honden stalen moeten nemen om van
elke graad 12 bruikbare stalen over te houden.

Er wordt bloed en stalen genomen bij honden met kwaadaardige
huidkanker (mastocytoom) die aangeboden worden voor operatie.
Bloedname is een standaard procedure alvorens patiënten onder
verdoving worden gebracht. De verdoving en operatie gebeuren om de
honden te genezen van hun kanker. Voor de proef wordt het overschot
van het bloedstaal bewaard en een stukje kankerweefsel weggenomen
bij het begin van de operatie om erfelijke informatie te verzamelen. De
honden ondervinden geen ongemak van aangezien ze onder volledige
verdoving zijn om de chirurgische verwijdering van hun kanker te
ondergaan.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Practicum over technieken in de aquacultuur en het wetenschappelijk
onderzoek

Looptijd van het project

Het practicum zal doorgaan in december 2018 en zal een halve dag in
beslag nemen

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

aquacultuur, technieken, onderwijs

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

ja

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Er zal een video opname getoond worden van een aantal vaak
toegepaste technieken in de aquacultuur en het wetenschappelijk
onderzoek met vissen: omgang, verdoving, staalname (huid en
kieuwen), inspuiting in de buikholte, inspuiting in de spieren,
bloedname, euthanasie. Dit zal gevolgd worden door een practicum
waarbij getoond zal worden hoe deze handelingen dienen te gebeuren
en een aantal studenten de gelegenheid zullen krijgen om zelf deze uit
te voeren. Er zullen proefleiders aanwezig zijn met de nodige ervaring in
deze handelingen die de studenten kunnen leiden en bijsturen waar
nodig.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Wij vinden het belangrijk om, naast het laten zien van de film, aan de
studenten te tonen hoe bovengenoemde handelingen dienen te
gebeuren en een aantal studenten de gelegenheid te geven om zelf
slijm-, kieuw- of bloedstalen te nemen, te verdoven, in te spuiten, of, na
euthanasie, op een correcte manier stalen te nemen van de inwendige
organen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

5 regenboogforellen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

De dieren zullen slechts een beperkt ongemak ervaren door de
staalname van het slijm ter hoogte van de huid. Voor de overige
technieken worden de dieren verdoofd. De dieren worden niet meer bij
bewustzijn gebracht en onmiddellijk op een correcte wijze
geëuthanaseerd (door een overdosis van een verdovend middel aan het
water toe te voegen).
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Zoals hierboven aangegeven,zal er eerst een video getoond worden
waarin de verschillende handelingen worden gedemonstreerd. Wij
vinden het belangrijk om bijkomend ook aan de studenten te tonen hoe
deze handelingen moeten gebeuren en een aantal studenten de kans te
geven deze handelingen zelf ook uit te voeren. Op die manier kan, als
een handeling niet optimaal wordt uitgevoerd, de student in kwestie
onmiddellijk bijgestuurd worden.

Per vis worden zes studenten voorzien. Meer studenten is niet haalbaar,
omdat dit de zichtbaarheid van de vis en het goed kunnen meevolgen in
het gedrang brengt.

Forellen zijn belangrijk in de aquacultuur en worden ook als proefdier
aangewend. Er wordt door de proefleiders erop toegezien dat de
hoeveelheid ongemak dat door de dieren wordt ervaren, zo minimaal
mogelijk wordt gehouden. Dit gebeurt door de dieren op een rustige
manier te benaderen en correct te hanteren. Enkel de staalname van
het slijm gebeurt bij het wakkere dier.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

De aanmaak van antilichaamfragmenten in lama's en alpaca's

Looptijd van het project

01/10/2018- 30/09/2023

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Immunisatie, lama/alpaca, nanobody

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

ja

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Afhankelijk van het project worden specifieke eiwitten geselecteerd en
geïnjecteerd in cameliden (doorgaans worden lama’s en alpaca's
gekozen). Het gaat om dieren die speciaal voor deze toepassing
gehouden worden en waarvan de gezondheidstoestand gevolgd wordt.
Deze dieren maken antilichamen aan tegen deze specifieke eiwitten. De
'enkel domein antilichamen' zijn afgeleid van de 'zware keten
antilichamen', die van nature voorkomen bij kameelachtigen. Deze
klasse antilichamen is uniek en onderscheidt zich van de 'gewone
antilichamen' door de afwezigheid van de lichte keten. Het eiwit
bindende domein (VHH of Nanobody®) van deze antilichamen heeft een
unieke structuur en wordt verder gebruikt.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Door onderzoek en ontwikkeling van VHH's of Nanobodies® kunnen
belangrijke menselijke ziekten (o.a. thromboses, osteoporose, immuun
ziekten, kanker en ontstekingen) worden behandeld. Nanobodies® zijn
een nieuwe klasse van therapeutische eiwitten die afgeleid zijn van
antilichamen. Omwille van de kleine afmetingen, de unieke structuur en
de extreme stabiliteit, combineren Nanobodies® de voordelen van
'gewone' antilichaam therapeutica met essentiële eigenschappen van
kleine moleculen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Een schatting van ongeveer 100 lama's en alpaca's zal gebruikt worden
voor immunisaties

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

Ernstgraad licht tot soms matig (manken en zwelling thv
immunisatieplaats): De dieren worden geïmmuniseerd en op
regelmatige tijdstippen wordt bloed genomen om de antilichaam
respons na te gaan. Na immunisatie wordt bloed afgenomen waaruit de
eiwit bindende B-cellen geïsoleerd en aangerijkt worden. Tijdens en na
immunisaties en de laatste bloedcollectie worden de dieren
onderworpen aan een grondig veterinair onderzoek uitgevoerd door
een deskundig veearts.
De lama's en alpaca's worden na afloop van de proeven niet
geëuthanaseerd, maar worden overgebracht naar de postexperimentele
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

kudde, met een blijvende opvolging van hun gezondheid en waar ze
worden verzorgd tot aan hun overlijden. Vanaf 2017 is er ook een
adoptieprogramma gestart.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Nanobodies zijn afkomstig van 'zware keten antilichamen', aanwezig bij
diersoorten zoals de kameelachtigen. Een dierloze methode om een
immuunrespons te bekomen voor het opwekken van dergelijke
antilichamen is dus niet mogelijk.

Om het aantal gebruikte proefdieren te verminderen wensen we over
de mogelijkheid te beschikken lama's en alpaca's te hergebruiken voor
volgende immunisatie experimenten, na goedkeuring door de
behandelende dierenartsen en indien de gezondheidstoestand van het
dier optimaal is. Zowiezo wordt een interexperimentele periode van
minimaal 3 maanden gegarandeerd.

Nanobodies zijn afkomstig van 'zware keten antilichamen', aanwezig bij
diersoorten zoals de kameelachtigen. De lama's en alpaca's worden
geïmmuniseerd met een eiwit om dan zo dergelijke antilichamen op te
wekken tegen dit antigen.
Volgende maatregelen zijn genomen om ongemak te minimaliseren: de
nodige analgetica en anesthetica worden gebruikt indien nodig en
aandacht wordt besteed aan adequate groepshuisvesting en humane
eindpunten. De dieren in proef worden ook dagelijks opgevolgd om
onvoorziene ongemakken waar te nemen en eventueel tegen te gaan en
eveneens worden de dieren wekelijks geïnspecteerd en gecontroleerd
door een dierenarts.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Orale vaccinatie tegen F18+ ETEC infecties

Looptijd van het project

3 maanden

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

oraal vaccin, varken, ziektekiem, dunne darm

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Enterotoxigene E. coli is een belangrijke oorzaak van darminfecties bij
gespeende biggen, die leidt tot diaree, ziekte en vaak sterfte.
Systemische vaccinatie is hiertegen niet erg succesvol. Een beter
alternatief hiervoor is orale vaccinatie, waarbij een afweerrespons
wordt opgewekt in de darmen. In dit onderzoek wordt getracht deze
darm afweer op te wekken door het vaccin te richten naar een
membraaneiwit aanwezig in de dunne darm. Hierdoor zou een
beschermende afweerrespons in de darm kunnen worden opgewekt.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Indien deze techniek succesvol blijkt, zouden orale vaccins kunnen
worden aangemaakt tegen tal van darmziektekiemen. Via deze methode
kan ook algemene afweer worden opgewekt, wat het gebruik van
naalden en opleiding van personeel kan verminderen. Dit zou
aanzienlijke voordelen kunnen geven voor grootschalige vaccinaticampagnes. Deze techniek zou verder relatief gemakkelijk
geëxtrapoleerd kunnen worden naar onder andere de mens.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

70 biggen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Veertig van de 70 biggen zal worden geïnfecteerd met een
darmziektekiem (20). Hierbij kunnen de dieren diarree krijgen. Indien de
symptomen te erg worden, zal worden overgegaan tot euthanasie. Op
het einde van het experiment zullen alle dieren worden
geeuthanaseerd, om de immuunrespons te bestuderen.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

De immuunrespons kan helaas enkel worden onderzocht in levende
dieren.

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Een statistische analyse geeft aan dat er minimaal 10 dieren per groep
nodig zijn om statistisch relevante resultaten te kunnen bekomen. In
totaal zullen er dus 70 biggen nodig zijn.

Darmziektekiemen zijn een belangrijke bron van economisch verlies in
de voedingsindustrie. Enkele van deze ziektekiemen zijn zoonotisch,
waardoor de mens ook gevaar loopt. Vaccinatie kan hier bescherming
bieden. De dieren zullen worden gehuisvest in stallen met voldoende
kooiverrijking. Tekenen van stress, ontsteking en infecties zullen worden
nagegaan. Voedsel en water zal voldoende aanwezig zijn. In geval van
ernstige ziekte of lijden, zal worden overgegaan tot euthanasie. Op het
einde van het experiment zullen de dieren eerst worden verdoofd,
vooraleer zal worden overgegaan tot euthanasie.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Praktische oefeningen heelkunde paard

Looptijd van het project

6 maand

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

praktische oefeningen rund paard

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

ja

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het doel van de praktische oefeningen is de studenten een goede
basiskennis mee te geven voor hun latere carrière. De practica laten toe
dat ze onder goede begeleiding van een ervaren dierenarts een aantal
basishandelingen kunnen oefenen vooraleer deze op patiënten uit te
voeren bij het stellen van een diagnose. Er worden geen chirurgische
ingrepen geoefend.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De handelingen die in dit practicum geoefend worden zijn essentiële
basisvaardigheden voor dierenartsen in de praktijk.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

7 paarden

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De paarden krijgen een kalmeermiddel om stress te vermijden, de mate
van pijn is beperkt tot het plaatsen van een naald. Na afloop van het
practicum keren de dieren terug naar hun kudde.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Een voorwaarde voor deelname aan dit practicum is het volgen van een
uitgebreid theoretisch lessenpakket vooraf, evenals practica op
slachthuismateriaal om de technieken te oefenen, etc. Vooraleer er
echter overgegaan kan worden tot het werken op patiënten is het
essentieel dit ook eens, onder begeleiding van een ervaren dierenarts,
uit te voeren op een levend dier.

Door zo veel mogelijk vooraf te oefenen op weefselpreparaten wordt
het oefenen op levende dieren tot een absoluut minimum beperkt.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De handelingen worden geoefend bij de diersoort waar ze later
toegepast zullen worden, een ander diermodel is niet mogelijk. De
dieren krijgen een kalmeermiddel om stress/angst te vermijden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Karakterisatie van een nieuw afleveringssysteem voor orale vaccins in
een biggenmodel

Looptijd van het project

5 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

oraal vaccin, varken, darm

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

We onderzoeken een nieuwe afleveringswijze voor orale vaccins in
biggen. Darm ziektekiemen zorgen voor grote problemen bij mens en
dier. Om deze ziektekiemen te bestrijden zou het afweersysteem
versterkt kunnen worden door orale vaccinatie. Voor een optimale
werking vereist orale vaccinatie de ontwikkeling van efficiënte
afleversystemen ter hoogte van het darmkanaal.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De verworven kennis zou kunnen leiden tot de ontwikkeling van nieuwe
orale vaccins gericht tegen darm ziektekiemen in mens en dier. Hierdoor
zal het algemeen welzijn van mens en dier verhoogd worden. Bovendien
laat deze kennis toe om het varken beter te gebruiken als model voor de
mens om nieuwe immuuntherapieën te testen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

In deze dierproef zullen maximaal 48 biggen gebruikt worden.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De dieren zullen geen langdurige pijn of ongemak ondervinden en zullen
aan het einde van het experiment geëuthanaseerd worden om
weefselmonsters te verzamelen.

Toepassing van de 3Vs

1109

1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Tot op heden bestaat er geen alternatieve, dierloze manier om
methoden die de efficiëntie van vaccins onderzoeken bij varkens, op
punt te stellen.

Statistici werden geraadpleegd om het minimaal aantal dieren te
berekenen dat nodig is om representatieve resultaten te verkrijgen.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Zowel de anatomie, fysiologie als het immuunsysteem in het
darmkanaal van het varken lijken sterk op dit van de mens. Hierdoor is
het varken het meest geschikte diermodel voor mucosale vaccinatie. De
dieren worden in groep gehuisvest en speeltjes worden geplaatst en
veranderd om verveling te voorkomen. Het welzijn van de dieren wordt
dagelijks gecontroleerd. Het verzamelen van stalen zal worden
uitgevoerd door bekwaam personeel.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Masterproef: Anti-Mullerian Hormoon (AMH): een potentiële biomerker
voor het fertiliteitsonderzoek bij de reu

Looptijd van het project

01/12/18 – 1/5/18

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

biomerker, fertilitetisonderzoek, AMH, masterproef

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

De laatste decennia wordt de concentratie aan AMH in het serum en in
het seminaal plasma steeds meer gesuggereerd als indirecte biomerker
voor de Sertoli celfunctie en de spermatogenese bij de man. In deze
studie, in het kader van een masterproef, zal nagegaan worden of deze
biomerker ook toepasbaar is bij de reu. Het doel is het verkrijgen van
een database waarbij AMH in relatie tot bepaalde parameters (leeftijd,
gewicht, testikelgrootte ..) in kaart wordt gebracht. Deze resultaten
kunnen dienen als een pilootstudie voor verder onderzoek naar de
waarde van AMH als een merker voor fertiliteit bij de reu.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Steeds meer fokkers doen beroep op hun dierenarts om na te gaan of
hun reu wel vruchtbaar is. Om een grondig besluit te kunnen opmaken
over de vruchtbaarheid van het dier dienen verschillende onderzoeken
te worden uitgevoerd. Sommige van deze technieken zijn invasief, zoals
een bioptname van de testikel. In dit onderzoek willen we het AMH
gehalte in het seminaal plasma en een bloedstaal meten en proberen te
linken aan de vruchtbaarheid van de reu, zodat in de toekomst AMH
mogelijk als biomerker gebruikt kan worden voor de fertiliteit. Op deze
manier kunnen invasieve methoden vervangen worden door één
eenvoudig bloedstaal.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

20 honden, mannelijk: eigenaarshonden die aangeboden worden voor
sperma onderzoek

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

Tijdens de procedures is het niet noodzakelijk om de hond te sederen of
pijnmedicatie toe te dienen, er worden geen nadelige effecten verwacht
na de procedure.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

Er zijn tot op heden geen modellen die hiervoor kunnen gebruikt
worden.

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

We kiezen ervoor om maximaal 20 honden (eigenaarshonden,
aangeboden op de kliniek voortplanting gezelschapsdieren voor sperma
onderzoek) van verschillende rassen, verschillende leeftijden te
includeren in dit onderzoek. Dit is een pilootproject om op basis hiervan
verder onderzoek in te plannen.

De AMH productie en het gehalte in het bloed verschilt per species.
Voor dit onderzoek komen andere diersoorten dan de reu dus niet in
aanmerking.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Het preklinisch testen van een MET kinase inhibitor in een intraductaal
muismodel voor agressieve borstkanker.

Looptijd van het project

2 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

MET kinase signaalweg, afremmen tumorgroei, borstkanker, muis

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het project kadert in het preklinisch onderzoek naar de MET kinase
signaalweg, die vaak overactief is in verschillende types tumoren en
groei en uitzaaiing van tumoren bevordert, als therapeutisch doelwit
voor de behandeling van agressieve borstkanker. Deze aandoening kan
nagebootst worden met een muismodel die reeds in vorige aanvragen
werd toegepast. In deze aanvraag zullen we het muismodel voor
borstkanker gebruiken om preklinische testen uit te voeren met een
teststof die de MET kinase signaalweg stillegt en zo de groei en
uitzaaiing van borsttumoren kan stoppen. Op basis van de bekomen
resultaten uit deze studie kan de teststof verder getest worden bij
klinische patiënten met agressieve borstkanker om de
levensverwachting van deze patiënten te verbeteren.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Borstkanker is één van de meest voorkomende kankers bij vrouwen en
wordt nog steeds gekenmerkt door een hoog sterftecijfer ondanks het
succes van reeds bestaande geneesmiddelen. Door het uitvoeren van
preklinische proeven met een teststof die een groeibevorderende
signaalweg in borsttumoren kan stilleggen, hopen we op termijn bij te
dragen aan de nood voor nieuwe efficiëntere behandelingen tegen
borstkanker.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Maximaal 110 vrouwelijke BALB/c muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?

De injecties in de melkklieren worden uitgevoerd onder volledige
verdoving (isofluraan-anesthesie). Isofluraan-anesthesie kan bij het
begin en het einde van de verdoving enige stress en dus beperkt
ongemak met zich meebrengen. Bij het muismodel voor borstkanker kan
er een ontsteking ontstaan ter hoogte van de melkklieren door de
injectie en door de kanker. De tumor in de melkklier en daaruitvolgende
metastasen kunnen ook zorgen voor een matig ongemak (met algemene
ziektesymptomen zoals daling in lichaamstemperatuur, lichaamsgewicht
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Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

en voedselopname). De grootte van de tumor vormt een belangrijke
aanwijzing voor ongemak bij het dier (hoe groter, hoe meer ongemak
verwacht wordt) en wordt daarom sterk in het oog gehouden
gedurende de proef. Ook het effect van het chemotherapeuticum
cisplatinum, welke als standaardtherpie ter vergelijking van de teststof
zal gebruikt worden, dient goed opgevolgd te worden. Alle dieren
worden na afloop van de experimenten geëuthanaseerd.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Er bestaan geen alternatieve methodes voor het muismodel voor
borstkanker met een gelijkaardige betrouwbaarheid. Bovendien laat het
muismodel toe om proeven bij mensen sterk te beperken in omvang.

Voor de bepaling van het aantal dieren werd rekening gehouden met de
herhaalbaarheid van de waarnemingen, het meenemen van de juiste
controles en het gebruik van het optimaal aantal melkklieren per
proefdier. Zo wordt het aantal dieren beperkt tot het minimum. Het
voorgestelde aantal proefdieren komt overeen met huidige beschikbare
wetenschappelijke literatuur.

Muizen worden beschouwd als bruikbaar model voor aandoeningen bij
mensen (zoals borstkanker). Zo lijken de melkklieren bij muizen sterk op
die van de mens waardoor bevindingen omtrent de aandoening in het
muismodel een betrouwbaar beeld geven van de situatie in de mens.
Bovendien laat het gebruik van muizen als model voor de mens toe om
op korte termijn gerichte onderzoeken en testen uit te voeren waardoor
klinische proeven bij mensen beperkt worden. De injecties in de
melkklieren van muizen worden uitgevoerd onder volledige verdoving,
waardoor het dier weinig hinder ondervindt van de procedure zelf. Er
wordt ook pijnstilling toegediend vlak voor de injecties in de melkklier.
Bij de huisvesting wordt uitgebreid kooiverrijking voorzien.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Evaluatie van de veiligheid van een levend, verzwakt vaccin tegen
Porcien Reproductief en Respiratoir Syndroom virus (PRRSV)

Looptijd van het project

Najaar 2018 tot voorjaar 2019

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Veiligheid, vaccin, PRRSV

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
Translationeel of toegepast onderzoek
Reglementaire testen en routineproductie

ja

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
Hoger onderwijs of opleiding
Forensisch onderzoek
Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

In een vorige studie werd reeds aangetoond dat het ontwikkelde vaccin
veilig is om te gebruiken in endemische gebieden. Er werd echter ook
een beperkte terugkeer naar virulentie opgemerkt na enkele passages in
levende biggen. Met deze proef willen we ons ervan verzekeren dat er
geen verdere terugkeer naar virulentie plaatsvindt na meerdere
passages in levende biggen en zo de veiligheid van het vaccin
bevestigen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De virusstammen waartegen het vaccin werkzaam is, zijn zeer agressief.
Ze veroorzaken onder andere abortusstormen en ernstige ziekte
(hoesten, koorst,…) bij varkens. Deze stammen circuleren momenteel
vooral in de regio van Wit-Rusland, Rusland en Litouwen. Door dit vaccin
toe te passen in de gebieden waar de stammen al voorkomen, kan
verhinderd worden dat deze gevaarlijke virusstammen ons land
bereiken en schade berokkenen aan onze varkenspopulatie.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Er zullen 14 varkens gebruikt worden in deze proef.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De ernst van deze proef kan als licht beschouwd worden. Het nemen
van stalen kan een kort moment van ongemak veroorzaken. Verder
worden er geen negatieve effecten voor de dieren verwacht. Na de
proef worden alle dieren geeuthanaseerd op een humane manier door
ervaren mensen.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Er bestaat geen alternatief om een mogelijke overdracht en terugkeer
naar virulentie van een vaccinvirus na passages in het levend dier na te
gaan.

De richtlijnen voorgeschreven door het VICH worden gevolgd.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

PRRSV infecteert enkel varkens. Het gaat om een reglementaire test,
waarbij de richtlijnen van het VICH worden gevolgd. De dieren zullen
tijdens het verloop van de proef dagelijks gecontroleerd worden. Er zal
ook een scoring systeem gebruikt worden om het welzijn op te volgen.
Indien het welzijn van de dieren te veel in het gedrang komt zal de proef
vroegtijdig stopgezet worden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

De in vivo effecten van bacteriële peptiden in de hersenen na directe
herseninjectie

Looptijd van het project

3 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Quorum sensing peptiden, hersenen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Quorum sensing peptiden zijn kleine eiwitten die geproduceerd worden
door bacteriën, deze peptiden zijn in staat te interageren met cellen van
de gastheer. De doelstelling van dit project is om te onderzoeken of
deze peptiden een biologisch effect veroorzaken in de hersenen en zo
bijdragen tot aandoeningen van de hersenen. Dit is zeer relevant gezien
de humane correlatie tussen verschillende neurodegeneratieve
aandoeningen en wijzigingen van de bacteriële samenstelling. Andere
bacteriële metabolieten zoals korte keten vetzuren hebben reeds
aangetoond een effect te hebben in de hersenen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit onderzoek is zowel fundamenteel als toegepast belangrijk, gezien
het een deel van de verklaring kan betekenen van de relatie tussen de
darm en de hersenen. Indien deze muis (in vivo) experimenten onze cel
(in vitro) data bevestigen, dan biedt dat nieuwe therapeutische en
diagnostische mogelijkheden om een aantal neuro-inflammatoire
aandoeningen aan te pakken.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Muizen, 36

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Verwachte negatieve effecten zijn verhoging van stress niveau, het
uiteindelijke lot is terminaal
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Experimenten op zowel humane als muis hersencellen hebben reeds
effecten van deze peptiden aangetoond. Nu moet de biologische
relevantie ook in muizen kunnen aangetoond worden om na te gaan of
deze peptiden ook bij de mens een effect in de hersenen kunnen
uitoefenen. Processen van het afweersysteem in de hersenen zijn
zodanig complex, dat er nog geen volwaardige dierloze alternatieve
methoden beschikbaar zijn.

Gezien het nog niet geweten is of dit peptide wel degelijk een effect
veroorzaakt in levende muizen wordt eerst een kleinschalig test
experiment uitgevoerd. Indien hier de resultaten negatief zijn wordt er
geen grootschalig experiment opgezet. Het minimaal aantal dieren om
statistische resultaten te bekomen is bepaald via een poweranalyse,
meer dieren dan dit minimum zullen niet gebruikt worden.

Er wordt gekozen voor muizen omdat deze genetisch dicht aansluiten bij
de mens. Een literatuuronderzoek toont aan dat muizen het frequentst
gebruikt worden bij onderzoek naar activatie van de immunologische
cellen in de hersenen.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Butyrhop voor behandeling van urine verlies bij gesteriliseerde teven.

Looptijd van het project

01/01/2019 - 01/01/2024

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Hop, boterzuur, gesteriliseerde teef, urineverlies

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Doel van de studie is enerzijds veiligheid van Butyrhop (fytoestrogeen 8prenylnaringenin en boterzuur) te bepalen adhv een farmacokinetische
studie en een 4-weken sub-chronische toxiciteit studie in 5
gesteriliseerde vrouwelijke proefhonden. Toxiciteit en bijwerkingen
worden geëvalueerd via lichamelijk onderzoek, wekelijkse analyse van
bloed en vaginaal uitstrijkje. Vervolgens wordt non-inferioriteit
beoordeeld tov huidige medicatie estriol, gebruik makende van 46
gesteriliseerde vrouwelijke eigenaarshonden met urine verlies. Het
eindpunt is een verminderde incontinentie score na 6 weken. Bloed,
vaginaal uitstrijkje en algemene gezondheid worden opgevolgd.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Positieve effecten van fytoestrogeen 8-PN ter vermindering van
menopauzale klachten bij vrouwen wekt belangstelling voor toepassing
bij dieren. Oestriol wordt nu gebruikt ter behandeling van urine verlies
en vachtverandering bij gesteriliseerde teven. Gebaseerd op de hoge
relevantie (3-20 % van alle gesteriliseerde teven), de vereiste
levenslange medicatie en mogelijke verbetering van algemene
gezondheid door combinatie met boterzuur, is urine verlies bij
gesteriliseerde teven gekozen als referentie casus voor Butyrhop. Er is
potentieel voor andere hypoestrogene klachten. Een natuurlijk
hormonaal product zou minder neven-effecten kunnen hebben dan de
huidige medicatie met oestriol.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

De safety studie wordt uitgevoerd met 5 gezonde gesteriliseerde
proefhonden. De non-inferioriteit studie wordt uitgevoerd met 46
vrouwelijke gesteriliseerde eigenaarshonden met urine verlies.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?

Er worden hoogstens milde bijwerkingen verwacht. Bij de rat is een
veilige dosis van 6,8 mg 8-PN / kg lichaamsgewicht/ dag aangetoond in
verschillende studies gedurende 3 maanden. De geëxtrapoleerde dosis
bij honden is 20 mg 8-PN/ dag, wat ongeveer 10 keer hoger is dan de
geschatte behandelingsdosis. Deze veilige dosering zal niet worden
overschreden. Alle componenten in Butyrhop zijn reeds opgenomen in
de EFSA-catalogus van voedermiddelen of register van
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Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

voedingsadditieven. De bacterie gebruikt voor productie van Butyrhop
(fermentatie) wordt gedeactiveerd in het eindproduct.
Handelingen tijdens de studie veroorzaken enkel minimaal discomfort
(bloedafname, uitstrijkje). Proefhonden kunnen opnieuw gebruikt
worden of er kan worden gezocht naar adoptie. Tijdens en na de
werkzaamheid studie blijven de eigenaarshonden bij de eigenaar, er
wordt verwacht dat Butyrhop hun conditie zal verbeteren.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Er zijn geen alternatieve methoden beschikbaar om de veiligheid en
werkzaamheid van Butyrhop bij gesteriliseerde vrouwelijke honden met
urine verlies te bepalen. Een in-vitro model van het
spijsverteringsstelsel van de hond wordt eerst gebruikt om biologische
beschikbaarheid van 8-PN te bepalen. Een screeningstest voor
oestrogene capaciteit (YES-assay) wordt gebruikt om de oestrogene
capaciteit van Butyrhop te vergelijken met die van de huidige medicatie
estriol. Uit beide testen wordt een behandelingsdosis geschat om het
aantal dierproeven te beperken.
Een minimum van drie honden is nodig voor statistische analyse van de
onderzochte parameters. De variabiliteit is moeilijk in te schatten en
daarom worden voor de safety studie 5 gesteriliseerde vrouwelijke
proefhonden gebruikt. De werkzaamheid studie is een non-inferioriteit
studie met estriol als referentie. De steekproefomvang werd berekend
op basis van een online model voor power-analyse in binaire nietinferioriteitstesten. Er worden 46 eigenaarshonden met urine verlies
behandeld. Een consultant statistische analyse heeft de opzet
gevalideerd.
In een rattenmodel zijn urodynamische veranderingen na toediening
van oestrogenen aangetoond. Bij honden bleek een verbetering in urine
verlies na behandeling niet altijd gerelateerd aan urodynamische
veranderingen. Aangezien Butyrhop voor honden bestemd is, is het
essentieel om gesteriliseerde vrouwelijke honden te behandelen om
werkzaamheid en safety te beoordelen. Bloedafname en uitstrijkje
nemen wordt algemeen goed verdragen. Bij alle handelingen en
huisvesting wordt stress zo veel mogelijk beperkt.
Gedurende de safety studie worden proefdieren gehospitaliseerd in het
labo diervoeding van de faculteit diergeneeskunde (LAN). De honden
staan onder observatie van een dierenarts en dierenverzorger en stress
wordt zo veel mogelijk geminimaliseerd. De eigenaarshonden verblijven
thuis gedurende de non-inferioriteit studie. Er wordt een verbetering
verwacht in hun toestand door de behandeling.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Een duurzame vaccinatiestrategie voor een bredere bescherming tegen
H1N1 influenzavirussen van mens en varken.

Looptijd van het project

2 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Influenza- H1N1- varken- vaccinatie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

De huidige griepvaccins van de mens en het varken bieden niet altijd
bescherming, omdat griepvirussen voortdurend veranderingen
ondergaan in hun hemagglutinine eiwit, het eiwit waarmee het virus zijn
gastheer binnendringt. Antistoffen gericht tegen dit eiwit kunnen
infectie voorkomen, maar zodra het eiwit verandert, zullen deze niet of
maar deels meer beschermen. Door verschillende griepvirussen toe te
dienen, geloven wij dat er meer antistoffen gevormd zullen worden
tegen de meer geconserveerde delen van het hemagglutinine waardoor
deze antistoffen een bredere bescherming zullen opleveren.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit onderzoek is innoverend in al zijn facetten. Eerst en vooral kon met
deze strategie, in voorgaande studies uitgevoerd aan ons labo, reeds
een bredere bescherming bekomen worden in vergelijking met de
klassieke vaccinatiestrategie. Dit kan ervoor zorgen dat varkens minder
frequent gevaccineerd moeten worden dan met de huidige
vaccinatiestrategie. Aangezien gelijkaardige griepvirussen circuleren bij
de mens en het varken is dit onderzoek ook cruciaal voor griepvaccinatie
bij de mens. Destemeer omdat dergelijke studies onuitvoerbaar zijn bij
de mens. Je kan namelijk onmogelijk volwassenen vinden zonder
antistoffen tegen de griep.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Het varken (124)

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

De verwachte negatieve effecten voor de dieren behoren tot de lichte
klasse. De dieren zullen wekelijks bemonsterd worden (bloedname) wat
gedurende een korte tijd een licht ongemak zal veroorzaken. De dieren
zullen maximaal twee tot drie keer gevaccineerd worden. Er worden
hierbij geen lokale neveneffecten verwacht. De dieren zullen na afloop
van de proef geeuthanaseerd worden.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

In dit project wordt een nieuwe vaccinatiestrategie onderzocht bij de
diersoort waarin het zijn uiteindelijke toepassing zal hebben: het varken.
Daarnaast is het varken ook een ideaal proefdiermodel voor de griep bij
de mens. De bevindingen van dit onderzoek kunnen daardoor ook een
voordeel bieden voor de griepvaccinatiestrategie bij mens.

Voor het aantal dieren te beperken worden de richtlijnen van het
Europese Pharmacopee gevolgd. Om de werkzaamheid van
varkensinfluenza vaccins uit te testen mogen er volgens deze richtlijnen
tot 10 varkens per groep gebruikt worden.

Het voordeel om het varken als proefdiermodel te gebruiken is
tweevoudig. Enerzijds wordt onderzocht hoe de griepvaccinatiestrategie
voor het varken kan verbeterd worden, anderzijds hebben deze
bevindingen ook voordeel voor de griepvaccinatiestrategie van de mens.
Bij mens en varken zijn niet alleen de griepsymptomen, maar ook de
griepvirussen heel gelijkaardig. Daarenboven zijn ook de anatomie van
de longen en de afweerreactie sterk vergelijkbaar. Het varken is ook een
soort reservoir voor griepvirussen die overgedragen kunnen worden
naar de mens. De verwachte negatieve effecten voor de dieren behoren
tot de lichte klasse. Daarnaast is voldoende hokverrijking gegarandeerd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Invloed van toegevoegde zwavelbron in het voeder op de hittetolerantie
bij vleeskippen

Looptijd van het project

6 weken

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

hittestress, vleeskip, voeding

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Hittestress bij vleeskippen is een belangrijk wereldwijd probleem dat
kan leiden tot significante economische verliezen en verminderd welzijn
voor de dieren. In deze studie wensen we na te gaan of het toevoegen
van een specifieke bron van zwavel aan het voeder de tolerantie van
vleeskippen kan verhogen. Deze stof vertoont specifieke functies in het
lichaam die belangrijk zijn om de tolerantie tegen hittestress te
verhogen. De doelstelling is om na te gaan of deze bron van zwavel de
prestaties van de dieren en welzijn kan verbeteren, en wordt gekeken
naar effecten op de stofwisseling en vleeskwaliteit.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Om hittestress tegen te gaan zijn vele maatregelen mogelijk. Sommige
maatregelen zoals ventilatie- en vernevelingscapaciteit in de stal zijn
dure investeringen. Nutritionele maatregelen zijn daarentegen
eenvoudiger toe te passen, wat zeker van belang kan zijn in landen waar
minder mogelijkheden zijn tot investeringen. Indien kan aangetoond
worden dat deze bron van zwavel gunstig is voor vleeskippen in
hittestress kan dit ervoor zorgen dat dit product kan aanbevolen worden
om toe te voegen aan het voeder in zomermaanden.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

792 vleeskippen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

In deze proef wordt matige hinder verwacht. In deze studie zal een
chronisch en cyclisch hitte stress model toegepast worden. Dit betekent
dat vanaf 24 d leeftijd, de staltemperatuur dagelijks gedurende 6 uur
wordt verhoogd van 22 naar 34°C bij een relatieve vochtigheid tussen 50
en 58%. Hiervan is gekend dat dit een beperkte verhoogde sterfte zal
geven, en tijdelijk matig ongemak. Dit uit zich vooral in een verminderde
voederopname, hijgen en relatieve rust tijdens deze periodes. Na de
proef worden de kippen naar een slachthuis vervoerd.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Er zijn geen alternatieven voorhanden om de complexe interactie tussen
additieven, fysiologie van het dier en omgeving adequaat te testen.
Hitte stress veroorzaakt diverse effecten op de stofwisseling van het
dier, die moeilijk via alternatieve modellen kunnen gestest worden. Ook
is hitte tolerantie bij elke diersoort en ras verschillend zodat best kan
gewerkt worden met het juiste type vleeskip.

De belangrijkste eindpunten in deze studie zijn de dierprestaties en
welzijn. Met behulp van een statistische analyse hebben we nagegaan
hoeveel hokherhalingen vereist zijn, alsook hoeveel dieren per hok
nodig zijn. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat een minimaal
aantal dieren deelneemt aan de proef.

We wensen na te gaan of een specifieke bron van zwavel gunstig kan
zijn voor vleeskippen, daarom wordt deze diersoort gekozen in de
studie. Het ras vleeskip dat gekozen wordt, met name Ross 308, is het
meest gebruikte type vleeskip ter wereld, en daarom ook zeer relevant.
Hittestress kan matig ongemak veroorzaken. Daarom zullen
gekwalificeerde medewerkers de dieren continu opvolgen tijdens
periodes van hitte stress om bij mogelijke groter ongemak onmiddellijk
te kunnen ingrijpen.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Onderzoek naar de eigenschappen van verschillende toevoegingen aan
een vaccin tegen maagdarmwormen bij het rund

Looptijd van het project

2 dagen

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Vaccinatie / muismodel / immuunrespons / adjuvans

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Vaccins met bepaalde natuurlijke eiwitten bieden goede bescherming
bij het kalf tegen de meest voorkomende lebmaag parasiet Ostertagia,
maar deze kunnen enkel geproduceerd worden m.b.v. levende
proefdieren. Daarom wordt gezocht naar een manier om deze eiwitten
artificieel na te maken. Voorgaand onderzoek toont aan dat de keuze
van de toegevoegde stoffen aan een vaccin (om het zijn beschermende
werking te kunnen laten vervullen) een belangrijke rol speelt in de
werking ervan. In dit onderzoek wordt gekeken waar het
immuunsysteem anders reageert wanneer we enerzijds een werkend en
anderzijds een minder goed werkend adjuvans (toegevoegde stof)
gebruiken.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dankzij dit onderzoek zou op termijn een werkzaam vaccin met
nagemaakte eiwitten tegen de meest voorkomende maagwormen bij
kalveren kunnen worden geproduceerd.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Er zullen voor deze studie 180 muizen gebruikt worden

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

De dieren krijgen een éénmalige injectie in de dijbeenspier met een zeer
beperkt volume, waardoor het ongemak tot een minimum beperkt
wordt. Op verschillende tijdspunten tussen 30 min en 24u na deze
injectie wordt een groep dieren verdoofd en geëuthanaseerd om al het
bloed en de milt te verzamelen
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

In deze proef wordt gekeken naar de afweer reactie die opgewekt wordt
na vaccinatie. Dit is een zeer complex proces waarbij nog niet alle
mechanismen goed gekend zijn. Hierdoor is het onmogelijk om dit in het
labo na te bootsen.

Hoewel in het verleden vaak artikels over gelijkaardige proeven
verschenen waar 10 dieren per groep gebruikt werden, leert een
overzicht van de wetenschappelijke literatuur en voorgaande proeven
ons dat voor gelijkaardige studies, waarbij dezelfde parameters
bestudeerd worden, 5 dieren per groep voldoende is om bruikbare
resultaten te bekomen

De muis is het meest geschikt voor dit soort proeven aangezien er van
dit dier een breed scala aan varianten bestaat met zijn specifieke
kenmerken. Dit kan ons helpen een beter beeld te krijgen van de
mechanismen achter de afweerreactie die opgewekt wordt. Voorgaand
onderzoek bevestigt ook dat de muis als model kan gebruikt worden
voor de ontwikkeling van dit vaccin voor het rund. De dieren worden
dagelijks opgevolgd door een dierenarts en krijgen regelmatig een
nieuwe vorm van kooiverrijking onder de vorm van nestmateriaal,
knaagstokjes,...

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Onderzoek naar het mechanisme achter het feit waarom een
nagemaakt vaccin tegen maagdarmwormen bij het rund geen
bescherming biedt in tegenstelling tot het natuurlijke eiwit

Looptijd van het project

4 weken

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Vaccinatie / muismodel / immuunrespons

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Vaccins met bepaalde natuurlijke eiwitten bieden goede bescherming
bij het kalf tegen de meest voorkomende lebmaag parasiet Ostertagia,
maar deze kunnen enkel geproduceerd worden m.b.v. levende
proefdieren. Daarom wordt gezocht naar een manier om deze eiwitten
artificieel na te maken. Voorlopig geven vaccins met dit nagemaakte
eiwit nog te weinig bescherming. Voorgaand onderzoek doet ons
vermoeden dat sepcifieke suikergroepen aan het oppervlak van het
eiwit een belangrijke rol speelt. In deze proef willen we nagaan of/ hoe
verschillende cellen van het immuunsysteem binden op deze
suikergroepen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dankzij dit onderzoek zou op termijn een werkzaam vaccin met
nagemaakte eiwitten tegen de meest voorkomende maagwormen bij
kalveren kunnen worden geproduceerd.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Er zullen voor deze studie 30 muizen gebruikt worden

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

De dieren krijgen 2 keer een éénmalige injectie in de dijbeenspier (met
een tussentijd van 3 weken) met een zeer beperkt volume, waardoor
het ongemak tot een minimum beperkt wordt. Eén week na de laatse
injectie worden de dieren verdoofd en geëuthanaseerd om al het bloed
en de milt te verzamelen
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

In deze proef wordt gekeken naar de afweer reactie die opgewekt wordt
na vaccinatie. Dit is een zeer complex proces waarbij nog niet alle
mechanismen goed gekend zijn. Hierdoor is het onmogelijk om dit in het
labo na te bootsen.

Hoewel in het verleden vaak artikels over gelijkaardige proeven
verschenen waar 10 dieren per groep gebruikt werden, leert een
overzicht van de wetenschappelijke literatuur en voorgaande proeven
ons dat voor gelijkaardige studies, waarbij dezelfde parameters
bestudeerd worden, 5 dieren per groep voldoende is om bruikbare
resultaten te bekomen

De muis is het meest geschikt voor dit soort proeven aangezien er van
dit dier een breed scala aan varianten bestaat met zijn specifieke
kenmerken. Dit kan ons helpen een beter beeld te krijgen van de
mechanismen achter de afweerreactie die opgewekt wordt. Voorgaand
onderzoek bevestigt ook dat de muis als model kan gebruikt worden
voor de ontwikkeling van dit vaccin voor het rund. De dieren worden
dagelijks opgevolgd door een dierenarts en krijgen regelmatig een
nieuwe vorm van kooiverrijking onder de vorm van nestmateriaal,
knaagstokjes,...

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Biologische merker voor nierproblemen bij vogels

Looptijd van het project

1 maand

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

nierfunctie / nierproblemen / biologische merker

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

De diagnose van nierproblemen bij vogels is niet eenvoudig. De
ziekteverschijnselen zijn zeer algemeen. De bijkomende bloedtesten die
momenteel beschikbaar zijn, kunnen nierproblemen pas in een zeer
vergevorderd stadium vaststellen. Daarom is er nood aan een diermodel
om mogelijke biologische merkers voor nierproblemen in het bloed bij
vogels te kunnen testen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De resultaten uit deze studie zullen helpen om testen te ontwikkelen
om vroegtijdig nierproblemen vast te stellen bij vogels.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

duiven (24)

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Na toediening van een geneesmiddel dat schadelijk is voor de nieren,
zullen er nierproblemen optreden. Hierdoor kunnen de vogels zich
gedurende enkele dagen ziek voelen, veel drinken en frequent urineren.
Op het einde van de proef zullen de duiven geëuthanaseerd worden.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

De functie van de nier is zeer complex. Een dierloze methode om
gelijktijdig al de verschillende processen na te bootsen die gebeuren bij
nierziekte is niet mogelijk.

Dit is het minium aantal dieren dat hiervoor gebruikt kan worden,
gebaseerd op gelijkaardige diermodellen en statische analyse

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De duif wordt in dit project als modelvogelsoort gebruikt. De dieren
worden dagelijks (voor de proef)/continu (tijdens de proef)
geobserveerd door een dierenarts. Indien deze lijden bij het dier
vaststelt zal het dier uit de proef worden gehaald of voortijdig worden
geëuthanaseerd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Verzamelen van larven van de varkensspoelworm uit de longen om te
gebruiken als startmateriaal voor diagnostische test

Looptijd van het project

2 weken

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

ELISA / Ascaris suum / biggen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Ascaris suum is wereldwijd de meest voorkomende gastro-intestinale
parasiet van het varken en kan leiden tot ernstige economische
gevolgen door een verminderde groei van de biggen en voor een
verhoogd aantal afgekeurde levers door ontstekingsreacties.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Nu gaan varkenshouders preventief ontwormen tegen Ascaris aangezien
er geen betrouwbare tests zijn om de graad van infectie bij mestvarkens
op jonge leeftijd na te gaan.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Er worden voor deze test 10 gespeende biggen gebruikt.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

De dieren worden met een maagsonde geïnfecteerd met besmettelijke
eieren van Ascaris suum dus er is een tijdelijk, beperkt ongemak op het
ogenblik van infectie door het kortstondig vasthouden van de dieren. Na
8 dagen worden de dieren geëuthanaseerd en worden de longen
verwijderd om de larven uit te halen.

Op vraag vanuit de industrie ontwikkelde ons labo een serumtest om
infectiegraad te bepalen bij jonge dieren om zo een snellere diagnose
mogelijk te maken. Hierdoor kan een meer gericht ontwormingschema
toegepast worden. Hiervoor is echter biologisch materiaal nodig dat
bekomen wordt uit larven in de longen van geïnfecteerde dieren.

Op termijn zou deze test kunnen bijdragen aan het bepalen van een
geschikte ontwormingsstrategie op bedrijfsniveau en zo helpen het
gebruik van ontwormingsmiddelen te verminderen (economisch
voordeel voor de varkenshouder). Een verminderd gebruik van
ontwormingsmiddel heeft ook tot gevolg dat er minder residuen van
deze producten in de omgeving terecht komen.

1131

woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

Ascaris suum is een gastheerspecifieke parasiet en de larven kunnen
enkel bekomen worden uit besmette varkens.

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Er zullen in totaal maximum 20 dieren gebruikt worden. Om praktische
redenen zal per keer 2-3 dieren worden gebruikt. Zo kan het gebeuren
dat uiteindelijk minder dieren zullen gebruikt worden indien de beoogde
resultaten vroeger (en met minder biologisch materiaal) gehaald
worden.
Ascaris suum is een gastheerspecifieke parasiet en komt bijgevolg enkel
voor in het varken. Om bij te dragen tot het welzijn van de dieren wordt
kooiverrijking voorzien onder de vorm van kettingen, geknoopte
touwen, wilgentakken en een bal die afwisselend ter beschikking
worden gesteld.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Het optreden van urinewegstenen bij honden met een voorgeschiedenis
van een chirurgisch behandeld abnormaal bloedvat (levershunt)

Looptijd van het project

1 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

hond, urinestenen, levershunt, urineonderzoek, echografie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Honden met een aangeboren abnormaal bloedvat dat ervoor zorgt dat
het bloed niet door de lever ontgift kan worden (levershunt) hebben
een hoog risico om urinewegstenen te ontwikkelen wat kan leiden tot
pijnlijk, moeilijk of niet meer kunnen urineren. Urinewegstenen
ontstaan doordat afvalstoffen (zoals ammoniak) niet voldoende door de
lever worden afgebroken. Men vermoedt dat deze stenen postoperatief
minder gemakkelijk zullen ontstaan of zelfs kunnen verdwijnen door
normalisatie van de ammoniak waarden in het lichaam. Het doel van het
project is om na te gaan wat het voorkomen is van deze stenen bij
honden waarvan het abnormaal bloedvat (levershunt) chirurgisch werd
gecorrigeerd omdat dit tot nu nog niet onderzocht werd.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Momenteel is gekend dat de levensverwachting van honden die een
operatieve correctie van een levershunt hebben ondergaan beter is dan
wanneer deze honden enkel behandeld worden met medicatie. Het is
belangrijk om te evalueren of de chirurgische correctie ook het ontstaan
van nieuwe stenen verhinderd en bijdraagt aan een leven zonder
urinaire klachten vanwege het ontwikkelen van deze stenen. De
bevindingen van de studie kunnen de kwaliteit van de opvolging van
honden geopereerd aan een levershunt verbeteren.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Maximaal 50 honden die een operatieve behandeling van hun
levershunt hebben ondergaan.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

Bij alle honden zal bloed en urine worden afgenomen en zal een
echografisch onderzoek van de buik gebeuren. Dit zijn handelingen die
routinematig gebeuren bij kleine huisdieren en die weinig tot geen
ongemak geven. De honden worden steeds op een hondvriendelijke
manier en in een rustige omgeving behandeld. Honden die het niet
toelaten om op een rustige manier de handelingen te ondergaan,
kunnen gekalmeerd worden indien de eigenaar hiervoor toestemming
geeft.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Er bestaat geen alternatieve dierloze methode omdat het enkel mogelijk
is om de honden zelf te onderzoeken en de stalen te verzamen van
levende honden die chirugische correctie van de levershunt hebben
ondergaan.

Er zijn geen studies die het voorkomen van urinewegstenen na operatief
sluiten van een levershunt onderzoeken, waardoor het moeilijk is om
het minimum aantal dieren te bepalen. Het aantal honden met een
levershunt met urinewegstenen bedroeg ongeveer 25. Het is
gebruikelijk dat de controlegroep evenveel dieren bevat.

Voor deze proef worden honden gebruikt die operatief behandeld
werden voor een levershunt. Stress wordt bij alle honden tot het
minimum beperkt. De onderzoeken worden door de meeste honden
doorgaans goed verdragen. Indien nodig kan een lichte kalmering
toegediend worden, mits toestemming van de eigenaar. De dieren
worden goed opgevolgd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

De cavia als proefdiermodel om de antigene dosis van varkensinfluenza
vaccins te bepalen.

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Influenza- cavia- varken- vaccinatie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het hoofddoel van dit project is een correcte antigene dosis van
griepvaccins (met dood virus) bedoeld voor het varken zo goed mogelijk
te bepalen. Dit door deze eerst aan de cavia toe te dienen alvorens deze
aan het varken wordt toegediend, zodanig dat de vaccins zo objectief
mogelijk geëvalueerd kunnen worden.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Door deze griepvaccins eerst te testen bij de cavia, kan bepaald worden
welke vaccindosis er optimaal aan het varken gegeven moet worden
voor de gewenste immuunreactie te bekomen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

De cavia (100)

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De verwachte negatieve effecten voor de dieren behoren tot de lichte
klasse. De dieren zullen tweemaal bemonsterd worden (bloedname) wat
gedurende een korte tijd een licht ongemak zal veroorzaken. Voor deze
bemonstering zullen ze eerst gesedeerd worden. De dieren zullen
daarnaast twee keer gevaccineerd worden. Er worden hierbij geen
lokale neveneffecten verwacht. Na afloop van de proef worden de
dieren geeuthanaseerd.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

In dit project wordt een geschikte antigene dosis bepaald m.b.v. de
cavia voor griepvaccins van het varken. De cavia is hiervoor uiterst
geschikt, omdat deze ook gevoelig is voor varkensinfluenza.

Voor het aantal dieren te beperken worden de richtlijnen van het
Europese Pharmacopee gevolgd. Om een geschikte antigene dosis voor
varkensinfluenza vaccins te bepalen mogen er volgens deze richtlijnen
tot 5 cavia's per groep gebruikt worden.

De cavia is een zeer geschikt proefdiermodel voor het bepalen van een
geschikte antigene dosis van griepvaccins voor het varken. Cavia's zijn
namelijk gevoelig voor griepvirussen die circuleren bij het varken. De
verwachte negatieve effecten voor de dieren behoren tot de lichte
klasse. Daarnaast is voldoende hokverrijking gegarandeerd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Practica 'Palpatie hond'

Looptijd van het project

Academiejaar 2018-2019

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

hond, uitwendig onderzoek, palpatie, anatomische structuren

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

ja

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het doel van het palpatiepracticum is het aanleren van een uitwendig
onderzoek van een levende hond, waarbij steeds gerefereerd wordt
naar de anatomische oriëntatiepunten. De student Diergeneeskunde
leert deze oriëntatiepunten tijdens dit practicum in klinisch perspectief
te plaatsen. Bovendien leert hij/zij hoe deze structuren bij de gezonde
hond aanvoelen zodat afwijkingen kunnen onderkend worden.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De huidige aanvraag kadert in het praktische onderwijs dat deel
uitmaakt van het opleidingsonderdeel Klinische en Communicatieve
Vaardigheden II. Meer specifiek worden de klinische vaardigheden van
de studenten getraind. De studenten wordt getoond hoe ze honden op
een professionele, diervriendelijke manier moeten hanteren en hoe ze
een algemeen klinisch onderzoek moeten uitvoeren (controle van
ademhaling, hartfrequentie, temperatuur, slijmvliezen, lymfeknopen en
huidturgor). Hierbij wordt speciale nadruk gelegd op het belang van een
rustig en kalm klinisch onderzoek waarbij de dieren op een pijnloze
manier gepalpeerd worden.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Hond, n = 7

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Het uitwendig onderzoeken van de dieren heeft geen negatieve effecten
op de gezondheid van het dier. Het uitwendig bekijken en betasten
veroorzaakt geen pijn.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Als diermodel werd de hond aangewend. De anatomie van de hond kan
enkel goed gedoceerd worden op een hond. Een ander diermodel, zoals
een knaagdier, heeft niet dezelfde anatomische karakteristieken. Ook
het omgaan met levende honden is een belangrijk onderdeel van het
practicum en kan niet gedoceerd worden op een ander diermodel.

Er zou gebruik kunnen gemaakt worden van slechts één dier. Dit
betekent een vermindering van acht dieren naar één dier. Hetzelfde dier
zou dan 24 keer gebruikt worden. Omdat we zelf inschatten dat dit
meer ongemak zou geven voor dat ene dier hebben we geopteerd om
het ongemak te spreiden over acht dieren.

De student leert omgaan met een levende hond en een uitwendig
onderzoek uitvoeren zonder het dier te stresseren. De
onderwijsbegeleider zal hier ook specifiek op toezien. De studenten
leren belangrijke onderhuidse anatomische structuren aan te voelen,
wat nodig is om problemen bij een zieke hond te herkennen. Zowel de
handelingen als morfologische structuren zijn soortspecifiek. Het
gebruik van een hond is dus nodig. De studenten geven de honden
regelmatig een koekje wanneer ze flink zijn. Traumatische handelingen
worden niet uitgevoerd en bij ongemak wordt het palperen gestaakt.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Practica 'Palpatie rund'

Looptijd van het project

Academiejaar 2018-2019

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

rund, uitwendig onderzoek, palpatie, anatomische structuren

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

ja

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het doel van het palpatiepracticum is het aanleren van een uitwendig
onderzoek van een levend rund, waarbij steeds gerefereerd wordt naar
de anatomische oriëntatiepunten. De student Diergeneeskunde leert
deze oriëntatiepunten tijdens dit practicum in klinisch perspectief te
plaatsen. Bovendien leert hij/zij hoe deze structuren bij het gezonde
rund aanvoelen zodat afwijkingen kunnen onderkend worden.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De huidige aanvraag kadert in het praktische onderwijs dat deel
uitmaakt van het opleidingsonderdeel Klinische en Communicatieve
Vaardigheden II. Meer specifiek worden de klinische vaardigheden van
de studenten getraind. De studenten wordt getoond hoe ze runderen op
een professionele, diervriendelijke manier moeten hanteren en hoe ze
een algemeen klinisch onderzoek moeten uitvoeren (controle van
ademhaling, hartfrequentie, temperatuur, slijmvliezen, lymfeknopen en
huidturgor). Hierbij wordt speciale nadruk gelegd op het belang van een
rustig en kalm klinisch onderzoek waarbij de dieren op een pijnloze
manier gepalpeerd worden.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Rund, n = 2

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Het uitwendig onderzoeken van de dieren heeft geen negatieve effecten
op de gezondheid van het dier. Het uitwendig bekijken en betasten
veroorzaakt geen pijn.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Als diermodel werd het rund aangewend. De anatomie van het rund kan
enkel goed gedoceerd worden op een rund. Een ander diermodel, zoals
een knaagdier, heeft niet dezelfde anatomische karakteristieken. Ook
het omgaan met levende runderen is een belangrijk onderdeel van het
practicum en kan niet gedoceerd worden op een ander diermodel.

Er zou gebruik kunnen gemaakt worden van slechts één dier. Dit
betekent een vermindering van twee dieren naar één dier. Hetzelfde
dier zou dan 24 keer gebruikt worden. Omdat we zelf inschatten dat dit
meer ongemak zou geven voor dat ene dier hebben we geopteerd om
het ongemak te spreiden over twee dieren.

De student leert omgaan met een levend rund en een uitwendig
onderzoek uitvoeren zonder het dier te stresseren. De
onderwijsbegeleider zal hier ook specifiek op toezien. De studenten
leren belangrijke onderhuidse anatomische structuren aan te voelen,
wat nodig is om problemen bij een ziek rund te herkennen. Zowel de
handelingen als morfologische structuren zijn soortspecifiek. Het
gebruik van een rund is dus nodig. Er wordt hooi voorzien om een
natuurlijke omgeving te creëren. Traumatische handelingen worden niet
uitgevoerd en bij tekenen van ongemak wordt het palperen gestaakt.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Practica 'Palpatie paard'

Looptijd van het project

Academiejaar 2018-2019

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

paard, uitwendig onderzoek, palpatie, anatomische structuren

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

ja

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het doel van het palpatiepracticum is het aanleren van een uitwendig
onderzoek van een levend paard, waarbij steeds gerefereerd wordt naar
de anatomische oriëntatiepunten. De student Diergeneeskunde leert
deze oriëntatiepunten tijdens dit practicum in klinisch perspectief te
plaatsen. Bovendien leert hij/zij hoe deze structuren bij het gezonde
paard aanvoelen zodat afwijkingen kunnen onderkend worden.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De huidige aanvraag kadert in het praktische onderwijs dat deel
uitmaakt van het opleidingsonderdeel Klinische en Communicatieve
Vaardigheden II. Meer specifiek worden de klinische vaardigheden van
de studenten getraind. De studenten wordt getoond hoe ze paarden op
een professionele, diervriendelijke manier moeten hanteren en hoe ze
een algemeen klinisch onderzoek moeten uitvoeren (controle van
ademhaling, hartfrequentie, temperatuur, slijmvliezen, lymfeknopen en
huidturgor). Hierbij wordt speciale nadruk gelegd op het belang van een
rustig en kalm klinisch onderzoek waarbij de dieren op een pijnloze
manier gepalpeerd worden.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Paard, n = 4

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Het uitwendig onderzoeken van de dieren heeft geen negatieve effecten
op de gezondheid van het dier. Het uitwendig bekijken en betasten
veroorzaakt geen pijn.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Als diermodel werd het paard aangewend. De anatomie van het paard
kan enkel goed gedoceerd worden op een paard. Een ander diermodel,
zoals een knaagdier, heeft niet dezelfde anatomische karakteristieken.
Ook het omgaan met levende paarden is een belangrijk onderdeel van
het practicum en kan niet gedoceerd worden op een ander diermodel.

Er zou gebruik kunnen gemaakt worden van slechts één dier. Dit
betekent een vermindering van vier dieren naar één dier. Hetzelfde dier
zou dan 24 keer gebruikt worden. Omdat we zelf inschatten dat dit
meer ongemak zou geven voor dat ene dier hebben we geopteerd om
het ongemak te spreiden over vier dieren.

De student leert omgaan met een levend paard en een uitwendig
onderzoek uitvoeren zonder het dier te stresseren. De
onderwijsbegeleider zal hier ook specifiek op toezien. De studenten
leren belangrijke onderhuidse anatomische structuren aan te voelen,
wat nodig is om problemen bij een ziek paard te herkennen. Zowel de
handelingen als morfologische structuren zijn soortspecifiek. Het
gebruik van een paard is dus nodig. De studenten geven de paarden
regelmatig een wortel wanneer ze flink zijn. Traumatische handelingen
worden niet uitgevoerd en bij ongemak wordt het palperen gestaakt.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Ontwikkelen van een nieuw vaccin tegen diarree bij jonge biggen

Looptijd van het project

maart 2019 - 4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

vaccin, diarree, varken

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Deze dierproef kadert in het onderzoek naar de ontwikkeling van een
nieuwe vaccinatiestrategie die moeten leiden tot bescherming tegen
speendiarree. Speendiarree is diarree die bij biggen kan ontstaan
wanneer deze overschakelen van moedermelk naar vast voedsel. In
eerste instantie willen we meer kennis verkrijgen over de functie van
bepaalde eiwitten die een rol spelen in het ontwikkelen van deze
bescherming.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De kennis die in deze dierproef verkregen wordt zal nodig zijn om het
uiteindelijke doel van het project te realiseren, namelijk het ontwikkelen
van een nieuwe robuuste vaccinatieroute nl. vaccinatie via de huid i.p.v.
vaccinatie via de mond. Deze nieuwe vaccinatieroute biedt als voordeel
dat bepaalde zaken, zoals vb. de lage pH van de maag, die het vaccin
kunnen verzwakken, kunnen worden vermeden.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

34 varkens

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De ernstgraad van deze dierproef wordt geklasseerd als 'klasse licht'. De
intradermale injecties zullen toegediend worden zonder verdoving om
de dieren de stress bij het ontwaken te besparen. De andere
experimentele handelingen worden wel uitgevoerd onder volledige
verdoving om pijn bij de dieren te voorkomen. Na afloop van het
experiment zullen de dieren op een humane wijze ingeslapen worden.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Voorafgaand aan deze dierproef zullen een aantal experimentele
handelingen zoals o.a. huidbioptname getest worden op een overleden
varken. Door deze handelingen eerst op een dood dier uit te voeren,
zullen deze in het kader van de dierenproef bij levende dieren sneller en
meer efficiënt uitgevoerd kunnen worden. De uiteindelijke
experimentele handelingen kunnen echter alleen in levende varkens
uitgevoerd worden, zonder mogelijkheid voor een alternatief.

Het aantal dieren per groep staat vast op 5 zoals beschreven door
Leyman et al. (2018). Dit laat ons toe om beide expressie-experimenten
rechtstreeks met elkaar te vergelijken. Voor de proef met de biopten
worden minder varkens gebruikt omdat deze experimentele opzet met
bioptname ons toelaat om meerdere stalen per dier te nemen. De keuze
voor dit aantal draagt bij tot de sociale verrijking van het milieu, wat
voor het varken als groepsdier belangrijk is

Het onderzoek is gericht op het varken en vereist dus dit proefdier. De
dieren zullen van de experimentele handelingen weinig hinder
ondervinden omdat ze door geoefende onderzoekers gebeuren. In
verband met de huisvesting worden de nodige inspanningen gedaan om
het welzijn van de dieren te verbeteren: zo zal er bijvoorbeeld
stalverrijking (stro en bal of ketting) voorzien worden. Het gezelschap
van andere dieren draagt eveneens bij tot de levenskwaliteit en het
welbehagen van het proefdier.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Zenuwtest van de gevoelszenuw van het hoofd als diagnostische stap bij
headshaking van het paard

Looptijd van het project

1 dag

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Headshaking paard

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Headshaking bij paarden kan veroorzaakt worden door heel veel
verschillende problemen. Een heel belangrijke is het niet goed
functioneren van de gevoelszenuw van het hoofd waardoor heel plotse
pijnscheuten gevoeld worden bvb. tijdens het rijden. Om de
betrokkenheid van deze zenuw in het headshaken te kunnen aantonen
is een zenuwtest ontwikkeld geweest die uitgevoerd wordt bij het paard
onder narcose. Teneinde deze test te kunnen aanbieden voor de
patiënten van de dierenkliniek dient dit éénmalig geoefend te worden
met de benodigde apparatuur teneinde een betrouwbare test te kunnen
afleveren bij de patiënten.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Door de testopzet met alle benodigde apparatuur te kunnen
proefdraaien verzekeren we er ons van dat deze betrouwbaar kan
verlopen bij toekomstige patiënten

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

De test wordt 'geoefend' bij één paard. Mochten er technische
problemen zijn dan wordt de test herhaald bij een tweede paard.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

Om de test te kunnen uitvoeren moet het paard kort onder narcose
gebracht worden net zoals zal gebeuren voor toekomstige patiënten. De
hinder (wakker worden uit narcose en verdwijnen van het suf zijn) die
het dier hiervan ondervindt is heel beperkt en verdwijnt over verloop
van 3-4 uur volgend op de narcose
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

de test is bedoeld om te gebruiken bij paarden

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

het uitvoeren van de test verloopt na een grondige voorbereiding en
controle van alle vereiste apparatuur. Daardoor wordt verwacht dat dit
proefdraaien goed zal verlopen. Als er onverwacht toch technische
aanpassingen nodig zijn om een betrouwbare interpretatie van de
testresultaten toe te laten, dan wordt de test herhaald bij een tweede
paard. Verwacht wordt echter dat dit niet nodig zal zijn.

de test is bedoeld om te gebruiken bij paarden. Tijdens de narcose zal
het paard éénmalig een ontstekingsremmer toegediend krijgen die de
eventuele stijfheid gepaard met het ontwaken uit narcose versoepelt en
mogelijke lokale zwelling op de plaats waar elektroden aangebracht
werden moet voorkomen.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

In vivo test van Indigo's implanteerbare glucose sensor

Looptijd van het project

5 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

sensor, glucose, CGM, implant

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

We onderzoeken in vivo de werking op korte en lange termijn van een
onderhuids implanteerbare glucose sensor. Tijdens de ontwikkeling
worden 3 prototypes ontwikkeld, met de bedoeling opeenvolgende
onderzoeksvragen te beantwoorden.
- uitvoerbaarheid bij dieren van de implantatie (prototype A)
- uitvooerbaarbeid van de testen om het glucose niveau gecontroleerd
te beïnvloeden bij dieren die wakker zijn en uitvoerbaarheid van
loopband oefeningen
- hermeticiteit van de lasnaad prototype B
- kwaliteit van het sensor signaal onder invloed van spieractiviteit en
temperatuurschommelingen

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Deze studies maken deel uit van de ontwikkeling (CE mark) van de
eerste en enige implanteerbare sensor voor diabetes patienten die het
hele energie metabolisme continu monitord (vet en
suikermetabolisme). Dit zal ertoe leiden dat diabetes patiënten aan
sport kunnen doen zonder zich zorgen te moeten maken voor
ongecontroleerde, inspanningsgerelateerde schommelingen in hun
suikerspiegel.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

varkens (hybride) en Gottingen mini varkens

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?

De dieren zullen minimaal negatieve effecten ondervinden.

20 varkens in totaal

Onder narcose worden verschillende onderhuidse implantaatjes
geimplanteerd (prototype A (pacemaker grootte), prototype B en H zijn
veel kleiner. Er worden tevens jugulaire catheters geimplanteerd om
stress en pijn door bloednames te reduceren
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Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De bloedsuiker wordt op verschllende tijdstippen op een gecontroleerd
wijze omlaag en omhoog gebracht. Dit kan tijdelijk duizeligheid,
zweterigheid en dorstgevoel veroorzaken.
Oefeningen op een loopband geven geen ongemak en worden eerder
beschouwd als activiteit

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

het evalueren van de signaal kwaliteit in het insterstitieel vocht van de
huid kan kan enkel maar op dieren getest worden tijdens spieractiviteit
en temperatuurschommelingen. De hermeticiteit van het implantaat
dient getest te worden onder de vijandige omstandigheden
(afweersysteem) van het lichaam.
Signaal kwaliteit op lange termijn kan ook alleen maar op dieren getest
worden (proteinen depositie op het sensor oppervlak)
De huid en het metabolisme van varkens ligt het dichtst bij dat van
mensen. Vandaar de keuze

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

De hele studie wordt onderverdeeld in 4 substudies waarin telkens
andere onderzoeksvragen worden gesteld en die de daaropvolgende
substudies informeren.
In de eerste substudie (IND003), wordt de keuze van de diersoort voor
de andere 3 substudies bepaald wordt De studie wordt tevens gebruikt
om de hermeticiteit te testen van de lasnaad van prototype B
Om individuele verschillen tussen de varkens te evalueren met een
confidence level van 95% en een power van 90% zijn er 6 varkens nodig
per studie.

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)

De huid en de afweerreactie van het varken staat het dichtst bij de
mens.

Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

6 varkens is het aantal dat steeds nodig is voor substudies 2,3 &4.
Echter om eventuele verschillen ten gevolge van implantlocatie (buik
versus rug) te detecteren en aldus de preferentiele implantatie locatie
te betpalen wordt dit eerst op 2 dieren getest om onnodige implantaties
te voorkomen bij de daaropvolgende studie(s)

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Evaluatie van verschillende genetische Helicobacter suis vaccins

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Helicobacter suis, vaccinatie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Helicobacter suis veroorzaakt maagontsteking bij het varken. Varkens
vormen een besmettingsbron voor de mens, waarbij Helicobacter naast
maagontsteking ook maagkanker kan veroorzaken. Momenteel bestaat
er geen vaccin dat voldoende bescherming biedt tegen besmetting met
Helicobacter. In dit project zullen verschillende vaccinaties tegen
Helicobacter worden beoordeeld. Hiervoor zal gebruik worden gemaakt
van een gestandaardiseerd muismodel, waarvan aangetoond werd dat
het geschikt is voor het uitvoeren van Helicobacter vaccinatiestudies.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Indien duidelijke immuunresponsen na vaccinatie van de muizen
worden waargenomen, kan verder de bescherming van de vaccins
bestudeerd worden. Dit project kan dus het begin zijn van een werkend
Helicobacter vaccin en kan ook een licht werpen op de immuunrespons
die nodig is ter bescherming.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

70 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Alle handelingen worden uitgevoerd terwijl de muizen zich onder
verdoving bevinden. De proefdieren zullen dan ook slechts in milde
mate last ondervinden. Op het einde van de proef zijn verschillende
organen nodig voor de bepaling van de immuunresponsen na vaccinatie.
Daarom worden de proefdieren op het einde op humane wijze gedood.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De lichamelijke reactie op infectie is zeer complex. Op dit moment
bestaat er geen alternatieve methode om deze complexiteit na te
bootsen, dan het gebruik van levende dieren.

Deze proef is een pilootstudie. Er zijn geen data voorhanden om te
berekenen hoeveel dieren nodig zullen zijn. Gebaseerd op de literatuur
en voorafgaande experimenten lijken groepen van zeven dieren
voldoende te zijn om zinvolle resultaten te bekomen over de
werkzaamheid van dit vaccin.

Muizen zijn het meest gebruikte model in de biomedische wetenschap
omwille van de relatieve gelijkenis met de biologische processen van de
mens. De muizen worden gehuisvest in kooien voorzien van nest- en
speelmateriaal. Tijdens de procedures zullen de dieren zich steeds onder
verdoving bevinden en zullen hier slechts in beperkte mate last van
ondervinden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Innovatieve echografische technieken voor diagnose van acuut nierfalen
bij de hond

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

acute nierziekte, nierfalen, hond, echografie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Acuut nierfalen treft tot 1 op 4 van de kritiek zieke honden, de sterfte is
hoog en loopt op tot 60%. Vroege diagnose van de aandoening, zorgt
voor betere kansen op genezing. Bovendien lopen honden die een
episode van acuut nierfalen overleven, een groot risico om blijvende
nierschade te hebben (chronische nierziekte). Op dit moment bestaan
er geen optimale technieken om acute nierziekte tijdig op te sporen.
Contrast-echografie is een veilige echografische techniek waarbij kleine
gasbelletjes in de bloedbaan ingespoten worden om de doorbloeding
van een orgaan in beeld te brengen. Elastografie is een andere veilige
echografische techniek die de elasticiteit van weefsel kan meten.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit project zal ons een beter inzicht geven in de processen die een rol
spelen in het ontstaan van acuut nierfalen. We hopen een methode te
ontwikkelen om de aandoening in een vroeg stadium te onderkennen.
Bovendien hopen we parameters te vinden die ons helpen voorspellen
of een patiënt al dan niet blijvende nierschade zal ondervinden als hij
een episode van acuut nierfalen overleeft. Deze kennis zal helpen om
honden beter te behandelen en daarbij hun levenskwaliteit en
overlevingskansen te verbeteren.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

honden, in het volledige project dat 5 studies omvat zullen 132 honden
gebruikt worden, dit zijn 6 proefhonden voor optimalisatie van de
studieopzet en 126 eigenaarshonden aangeboden op de universitaire
dierenkliniek in Merelbeke (de honden kunnen aan de studie
deelnemen na goedkeuring van de eigenaar). Dit zijn de minimale
aantallen om wetenschappelijk relevante informatie te bekomen.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?

De negatieve effecten voor de dieren zijn minimaal. De procedure is
relatief kort en enkel het plaatsen van een katheter in de bloedbaan, de
bloed- en urinenames veroorzaken beperkte pijn (naaldenprik). Er zijn
geen negatieve effecten van het gebruik van contrast-echografie
beschreven bij de hond. Na afloop van de studie gaan de honden terug
naar hun eigenaar.
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Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De resultaten zullen verder gebruikt worden voor onderzoek en
vaststellen van nierziekte bij de hond. Het is noodzakelijk om de studie
bij dezelfde diersoort uit te voeren. Er kan geen dierloze methode
gebruikt worden. De resultaten bekomen met echografie worden in
grote mate bepaald door typische diergerelateerde factoren zoals
hartslag, ademhaling en doorbloeding van de organen. Er bestaan tot op
heden geen modellen die dit op betrouwbare wijze kunnen nabootsen.

Het aantal dieren werd bepaald met een statistische test, dit is het
absolute minimum om bruikbare/betrouwbare resultaten te bekomen.
De resulaten van de studies zullen regelmatig geëvalueerd worden en
indien mocht blijken dat de resulaten eerder bereikt worden, zullen er
geen bijkomende dieren geïncludeerd worden. De onderzoeken zijn een
slechts een aanvulling op de normale onderzoeken die moeten
gebeuren in de opwerking van kritisch zieke honden en honden met
acuut nierfalen.

De resultaten zullen gebruikt worden voor het vaststellen van nierziekte
bij de hond. Bijgevolg dient het onderzoek bij honden te gebeuren. De
pijnlijke handelingen zijn zeer beperkt. Tijdens de onderzoeken zijn er
steeds verschillende dierenartsen aanwezig die nagaan of de honden
geen onnodige stress of pijn ondervinden. Indien dit toch het geval zou
zijn, wordt de proef stopgezet zodat de honden zo snel mogelijk terug
kunnen naar hun eigenaar kunnen.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Een bredere bescherming bekomen tegen griepvirussen van de mens en
het varken d.m.v. vaccinatie

Looptijd van het project

01/03/2019 – 01/08/2019

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Influenza- H3N2- varken- vaccinatie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

De huidige griepvaccins van de mens en het varken bieden niet altijd
bescherming, omdat griepvirussen voortdurend veranderingen
ondergaan in hun hemagglutinine eiwit, het eiwit waarmee het virus zijn
gastheer binnendringt. Antistoffen gericht tegen dit eiwit kunnen
infectie voorkomen, maar zodra het eiwit verandert, zullen deze niet of
maar deels meer beschermen. Door verschillende griepvirussen toe te
dienen, geloven wij dat er meer antistoffen gevormd zullen worden
tegen de meer geconserveerde delen van het hemagglutinine waardoor
deze antistoffen een bredere bescherming zullen opleveren.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Met deze innovatieve vaccinatiestrategie werd in voorgaande studies
uitgevoerd aan ons labo, reeds een bredere bescherming bekomen
worden in vergelijking met de klassieke vaccinatiestrategie. Dit kan
ervoor zorgen dat varkens minder frequent gevaccineerd moeten
worden dan met de huidige vaccinatiestrategie. We geloven erin dat
deze strategie verder onderzocht en verbeterd moet worden. Aangezien
gelijkaardige griepvirussen circuleren bij de mens en het varken is dit
onderzoek ook cruciaal voor griepvaccinatie bij de mens. Destemeer
omdat dergelijke studies onuitvoerbaar zijn bij de mens. Je kan namelijk
onmogelijk volwassenen vinden zonder antistoffen tegen de griep.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

100 varkens

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

De verwachte negatieve effecten voor de dieren behoren tot de lichte
klasse. De dieren zullen wekelijks bemonsterd worden (bloedname) wat
gedurende een korte tijd een licht ongemak zal veroorzaken. De dieren
zullen twee keer gevaccineerd worden. Er worden hierbij geen lokale
neveneffecten verwacht. De dieren zullen na afloop van de proef
geeuthanaseerd worden d.m.v. een intraveneuze toediening van
pentobarbital.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.
Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

In dit project wordt een nieuwe vaccinatiestrategie onderzocht bij de
diersoort waarin het zijn uiteindelijke toepassing zal hebben: het varken.
Daarnaast is het varken ook een ideaal proefdiermodel voor de griep bij
de mens. De bevindingen van dit onderzoek kunnen daardoor ook een
voordeel bieden voor de griepvaccinatiestrategie bij mens.

Voor het aantal dieren te beperken worden de richtlijnen van het
Europese Pharmacopee gevolgd. Om de werkzaamheid van
varkensinfluenza vaccins uit te testen mogen er volgens deze richtlijnen
tot 10 varkens per groep gebruikt worden.

Het voordeel om het varken als proefdiermodel te gebruiken is
tweevoudig. Enerzijds wordt onderzocht hoe de griepvaccinatiestrategie
voor het varken kan verbeterd worden, anderzijds hebben deze
bevindingen ook voordeel voor de mens. Bij mens en varken zijn niet
alleen de griepsymptomen, maar ook de griepvirussen heel gelijkaardig.
Daarenboven zijn ook de anatomie van de longen en de afweerreactie
sterk vergelijkbaar.
Tijdens het dagelijks schoonmaken wordt de reactie en het gedrag van
de varkens geobserveerd: spelen met water, spelen met voederzak en
voeder, etc.. Een bal is ter beschikking. Om de interesse in de bal te
behouden, zal deze afwisselend (elke 2-3 dagen) achter het hekwerk
(niet beschikbaar) geplaatst worden. Daarnaast wordt er aan het
hekwerk ook een metalen ketting bevestigd en ook natuurtouw. Het
welzijn van de dieren wordt maandelijks geanalyseerd a.d.h.v. Animal
Welfare® systeem.
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Titel van het project

De effecten op hersenwerking van repetitieve transcraniale magnetische
hersenstimulatie (rTMS)

Looptijd van het project

Verwacht wordt dat het project een jaar zal duren

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

HF-rTMS, hond, hersenen, PET, SPECT

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Angststoornissen komen frequent voor bij de hond en leiden tot
verminderde levenskwaliteit en in geval gepaard met agressie, kan dit
aanleiding geven tot achterlaten of euthanasie van het dier. Tot op
heden zijn de resultaten van medicatie en gedragstherapie niet
voldoende, met een groot aantal honden die onvoldoene of niet
reageren. Gezien een gelijkaardige situatie bestaat bij de mens en men
hier rTMS inzet bij behandeling van angst en depressie met goede
resultaten, willen we deze alternatieve behandeling bij de hond
bekijken. De doelstelling is na te gaan wat het effect is op de
hersenwerking bij de hond. In een latere faze zal deze techniek op
gedragsgestoorde honden toegepast worden.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

We willen met deze proef nagaan of rTMS wel degelijk een werking
heeft op hondehersenen zoals al aangetoond is bij de mens. Het
voordeel is dat dit ons een potentiele therapeutische mogelijkheid geeft
om moeilijk te behandelen angststoornissen op een niet invasieve
manier aan te pakken. Met behulp van beeldvorming kunnen we het
effect op de hersenwerking beoordelen. Er is geen mogelijkheid om dit
op een andere manier aan te tonen (geen labo technieken kunnen dit
vervangen).

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

13 volwassen Beagles worden hiervoor ingezet.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

“Er wordt verwacht dat er weinig negatieve effecten van de
transcraniale magnetisch stimulatie zullen zijn. TMS wordt immers
routinematig toegepast op wakkere patiënten. De honden worden, uit
welzijnsoverwegingen, met medicatie onder narcose gebracht tijdens de
stimulaties. De meeste negatieve effecten worden verwacht bij het in
slaap brengen van de dieren wanneer er inspuitingen moeten gegeven
worden. De graad van ernst wordt dan ook geschat op licht. Na de proef
zullen de dieren hergebruikt of geadopteerd worden”
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Dit onderzoek kan enkel op het levende dier gebeuren. De diersoort die
hier onderzocht wordt is dezelfde als die waar de techniek zal gebruikt
worden als therapie.

Aangezien het hier gaat om een nieuwe techniek toegepast op honden,
kan er geen exact aantal nodige dieren worden berekend.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Gezien de techniek als mogelijke therapie voor angststoornissen bij de
hond gebruikt kan worden moeten we naar de effecten kijken van rTMS
bij dit diersoort. De dieren worden in ruime stallen gehouden, krijgen
dagelijks buitenloop in een grote ren en worden ook 2-3x per dag aan de
leiband uitgelaten. Er is dus veel sociaal contact, zowel onderling als met
de mens. Er zal een intensieve training voorafgaan aan de proeven zelf
(gewenning aan de ruimte, de mensen, leren stilzitten, plaatsen van coil
op hoofd, geluid van coil, bloednames) met positieve beloning, dit om
ongemakken te minimaliseren.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Herhaalbaarheid van huid- en vachtkwaliteit scores bij honden met
verschillende vachttypes binnen en tussen waarnemers

Looptijd van het project

01/01/2019 - 31/12/2019

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

honden, huidkwaliteitsscore, vachtkwaliteitsscore, vachttype,

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

De huid is één van de belangrijkste organen en weerspiegelt
voedingstekorten, door bijvoorbeeld bepaalde ziektes. In verschillende
onderzoeken werd reeds gebruik gemaakt van huid- en vachtscoring
systemen om veranderingen in huid- en vachtkwaliteit na te gaan bij
het geven van bepaalde voedingen en voedingssupplementen. In één
van deze studies werd aangetoond dat de score toegekend door 5 van
de 6 beoordelers heel goed overeenkwam. Voorgaande onderzoeken
hebben huid- en vachtscoring systemen enkel gebruikt in beagles,
labrador retrievers en kruisingen. Verschillende hondenrassen hebben
echter verschillende vachttypes (lang-, kort- of ruwharig), die een
invloed kunnen hebben op de huid- en vachtscores.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Het doel van dit onderzoek is om na te gaan of er een verschil is in de
huid- en vachtkwaliteitsscore in honden met verschillende vachttypes
toegekend door waarnemers op verschillende tijdstippen
(herhaalbaarheid van resultaten per waarnemer) en tussen
verschillende waarnemers (herhaalbaarheid van resultaten tussen
verschillende waarnemers). Met deze resultaten kan de bruikbaarheid
van huid- en vachtscoringsystemen worden nagegaan, en, indien er een
goede herhaalbaarheid is binnen en tussen waarnemers, kan hiermee
op een eenvoudige e niet-invasieve manier het effect van voeding,
voedingssupplementen en ziekten op de huid- en vachtkwaliteit
onderzocht worden.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

18 honden per vachtstype (lang-, kort- en ruwharig), die voor
verschillende aandoeningen gehospitaliseerd zijn.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van

Huid- en vachtscoring wordt heel goed getolereerd door honden, de
meeste honden ervaren het als geaaid worden en aandacht krijgen.
Huid- en vachtscoring zal gebeuren in een rustige omgeving om stress te
vermijden. Alle eigenaarshonden kunnen naar huis,
hospitalisatieperiode wordt bepaald door de aandoening die de
patienten hebben.
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deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het is belangrijk om honden met verschillende aandoeningen te
gebruiken, omdat alle aandoeningen in mindere of meerdere mate een
weerslag hebben op de huid- en vachtkwaliteit. Door eveneens honden
met verschillende vachttypes te gebruiken, kan er een algemeen beeld
bekomen worden van de bruikbaarheid van het huid- en
vachtscoringsysteem in verschillende omstandigheden (variatie in
vachttype en in huid- en vachtkwaliteit).

In één studie werd een goede overeenkomst in score gezien tussen 5
van de 6 waarnemers. In deze studie werden 18 honden gebruikt, dus
dit aantal wordt als minimum beschouwd om een statistisch verschil te
zien als dit aanwezig is.

Honden met verschillende aandoeiningen die gehospitaliseerd zijn en
die een verschillende vachttype hebben worden gebruikt om de
bruibaarheid van de huid- en vachtscoring bij honden na te gaan. Huiden vachtkwaliteit zullen deels visueel en deels tactiel (door voelen in de
haren op de rug) beoordeeld worden.
De meeste honden ervaren de huid- en vachtscoring zeer goed, ze
ervaren het als positieve aandacht omdat ze geaaid worden. Het zal
plaatsvinden in een rustige omgeving om stress te vermijden. Honden
die het als stresserend ervaren zullen uitgesloten worden voor het
onderzoek.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

onderwijsdieren: andrologisch onderzoek_STIER

Looptijd van het project

2019-2024

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

stier, sperma afname, andrologisch onderzoek

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

je

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

De stier wordt gebruikt in het kader van de opleiding van de master
studenten diergeneeskunde ((1) day one-skills) en voor de opleiding van
specialisten (Interns, residents en occasionele post graduate
opleidingen).

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Een degelijk klinisch onderwijs in de diergeneeskunde heeft een
minimum aan onderwijsdieren nodig om bepaalde vaardigheden aan te
leren. Een doordacht gebruik van een stier in het onderwijs is essentieel
om het klinisch onderzoek van het mannelijk geslachtststelsel, de
sperma afname alsook het sperma onderzoek bij de stier aan te leren.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

rund

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Geen negatieve effecten verwacht , ook niet gebleken uit retrospectieve
analyse van 2013/175

Het onderzoek van het voortplantingsstelsel van de stier alsook het
sperma onderzoek worden aangeleerd mbh van de stier.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

min 1

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

nvt

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.
Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

De rol van het varken als tussengastheer bij de verspreiding van aviaire
influenzavirussen van pluimvee bij de mens te vergemakkelijken

Looptijd van het project

02/01/2019 – 02/01/2023

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

aviaire influenza, varkens, pandemie, adaptatie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Influenza, beter gekend als griep, is een ziekte die wordt veroorzaakt
door influenza A-virussen (IAV's). Menselijke IAV's zijn verantwoordelijk
voor de alombekende jaarlijkse griepuitbraken. Andere IAV's (bijv.
aviare) kunnen een pandemie veroorzaken, beter bekend als
"vogelgriep". Aviaire IAV kunnen zowel de mens als het varken
infecteren, maar moeten zich wel aanpassen alvorens overdracht
mogelijk is. Voor deze aanpassingen is de uitwisseling van genetisch
materiaal cruciaal. De hypothese stelt dat deze uitwisseling kan
plaatsvinden bij varkens. In deze studie zullen we onderzoeken hoe
aviaire IAV zich kunnen aanpassen aan varkens.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Wanneer er meer duidelijkheid is over welke aanpassingen cruciaal zijn
vooraleer een aviar IAV kan aanslaan bij het varken, kan deze informatie
gebruikt worden voor de surveillance van potentieel gevaarlijke
virussen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

40 varkens

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

De verwachte negatieve effecten voor de dieren behoren tot de lichte
klasse. De dieren zullen eenmaal bemonsterd worden (bloedname) wat
gedurende een korte tijd een licht ongemak zal veroorzaken. Na afloop
van de proef worden de dieren geeuthanaseerd d.m.v. een intraveneuze
toediening van pentobarbital.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Er is geen bruikbaar model voor experimentele infecties dat zowel het
volledige ademhalingsstelsel van een varken, als de omstandigheden
van het levende dier weerspiegelt.

Door het gebruik van explants, waarbij het ademhalingsstelsel van het
varken in vitro wordt gereconstrueerd, wordt het aantal dieren fors
gereduceerd. Vanuit het één ademhalingsstelsel kunnen een groot
aantal explanten gemaakt worden.

Het varken wordt gezien als een mogelijke "tussengastheer" alvorens
aviare griepvirussen kunnen overgedragen worden naar de mens. Deze
virussen maken aanpassingen door, die noodzakkelijk zijn om
overgedragen te worden naar de mens. Het is daarom dat deze virussen
in weefselmateriaal afkomstig van het varken bestudeerd worden, om
na te gaan welke veranderingen zij doormaken.
Tijdens het dagelijks schoonmaken wordt de reactie en het gedrag van
de varkens geobserveerd: spelen met water, spelen met voederzak en
voeder, etc.. Een bal is ter beschikking. Om de interesse in de bal te
behouden, zal deze afwisselend (elke 2-3 dagen) achter het hekwerk
(niet beschikbaar) geplaatst worden. Daarnaast wordt er aan het
hekwerk ook een metalen ketting bevestigd en ook natuurtouw. Het
welzijn van de dieren wordt maandelijks geanalyseerd a.d.h.v. Animal
Welfare® systeem.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Activatie van immuun cellen dmv synthetische materialen met immuunactiverende eigenschappen.

Looptijd van het project

1 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

innate immunity, toll like receptors, STING

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

De nieuwste generatie immuun-stimulerende geneesmiddelen zijn
bijzonder potent. Echter, door hun kleine afmeting, komen deze
moleculen snel in systemische circulatie en veroorzaken systemische
ontsteking. Wij ontwikkelen synthetische dragersystemen die het
mogelijk maken om de werking van deze geneesmiddel moleculen
specifiek te richten naar lymfoïde weefsels en de tumor microomgeving. In deze context maken we gebruik van een bioluminiscentie
reporter muis model dat toelaat om de immuun-stimulerende activiteit
van dergelijke geneesmiddelmoleculen kwalitatief en kwantitatief in
beeld te brengen. En dit op niet-invasieve wijze in het volledige dier en
in functie van de tijd.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Ons onderzoek is gericht op het verbeteren van de veiligheid en de
effectiviteit van potente immuunmodulerende moleculen die gebruikt
worden voor vaccinatie en kanker-immunotherapie. Het is daarom
duidelijk dat positieve resultaten uit ons onderzoek potentieel bieden
om bij te dragen aan de samenleving en het menselijk welzijn.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

muizen, 72

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

Dieren zullen een licht ongemak ondervinden. Na het einde van het
experiment zullen alle dieren worden geëuthanaseerd
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Alleen diermodellen met een complexe fysiologie laten toe om op
relevante wijze de farmacokinetische en farmacodynamische
eigenschappen van immuun-stimulerende geneesmiddelen te
onderzoeken.

Het reporter muis model dat we gebruiken, maakt full-body
beeldvorming mogelijk van immuun-activatie gedurende langere
tijdsperioden binnen hetzelfde dier. Dit betekent dus al een aanzienlijke
vermindering van het aantal proefdieren, omdat anders dieren moeten
worden opgeofferd voor elk gekozen tijdstip.
De muis is het standaardmodel voor preklinische evaluatie van nieuwe
therapieën. We gebruiken een live-beeldvormingssysteem dat
diermanipulatie en stress minimaliseert
Het dier zal worden verdoofd voor alle experimenten, er wordt tijdens
de experimenten geen pijn verwacht.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Effect van omega-3 vetzuren op gewichtsverlies bij obese katten

Looptijd van het project

De duur van de studie bedraagt 24 weken.

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

katten; obesitas, gewichtsverlies, omega-3 vetzuren

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

De doelstelling van de studie is om na te gaan of omega 3 vetzuren,
toegevoegd aan een vermageringsdieet, het gewichtsverlies bij obese
katten positief kan beïnvloeden en of dit een effect heeft op de
adipokines (hormonen die aangemaakt worden door het vetweefsel). Bij
mensen die een dieet met veel omega 3 opnemen, stijgt de
adiponectin hoeveelheid in het bloed. Of dit ook het geval is bij katten is
nog onduidelijk.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Het behandelen van obese dieren blijft een uitdaging. Als de aanpak die
getest zal worden in de huidige studie werkt, dan hebben we mogelijk
een bijkomende mogelijkheid om katten die een vermageringsdieet
volgen te ondersteunen en op een veilige manier te laten afvallen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

We zullen 30 obese maar verder gezonde katten (alle rassen) insluiten in
de studie.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De dieren zullen een vermageringsprogramma volgen on de leiding van
een specialist of specialist in opleiding. Het pijnniveau is vergelijkbaar
met een subcutane injectie. Aan het eind van de studie, zullen de katten
bij hun eigenaren of in de proefdierenfaciliteiten verblijven.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Het uiteindelijk doel is een beter vermageringsdieet voor katten. Daar
katten als strikte carnivoren sterk verschillen van andere diersoorten is
het onmogelijk om deze testen uit te voeren bij een alternatieve
diersoort. Tevens bestaan er geen in vitro model om het effect op
vermageren bij obese dieren te onderzoeken

Een statistische analyse heeft aangetoond dat 30 dieren ideaal is voor
het huidige proefopzet

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het uiteindelijk doel is een beter vermageringsdieet voor katten. Daar
katten als strikte carnivoren sterk verschillen van andere diersoorten is
het onmogelijk om deze testen uit te voeren bij een andere diersoort.
Tevens bestaan er geen in vitro model om het effect op vermageren bij
obese dieren te onderzoeken. Er wordt zeer weinig ongemak verwacht
(minimaal ongemak tijdens de bloednames). De eigenaar zal zeer
intensief begeleid worden waarbij er ook heel veel aandacht zal zijn
voor managementswijzigingen die er voor zullen zorgen dat de dieren
minder honger hebben.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Onderwijs in het reproductief onderzoek van de hengst

Looptijd van het project

2019-2024

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

mannelijk dier sperma afname verwerking hengst

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

ja

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

De afname van sperma, de verwerking, controle en bewaring van
sperma alsook het onderzoek van het mannelijk dier zijn essentiele
vaardigheden voor de afstuderende dierenarts. Deze zijn ook
verschillend tss de verschillende diersoorten. Het aanhouden van 1
hengst als onderwijs dier is dus noodzakelijk om degelijk klinisch
onderwijs te geven in deze materie.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

voordeel: essentieel in het klinisch onderwijs

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

1 paard

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

geen negatieve effecten verwacht, graad van ernst: licht (onbestaand),
lot van dieren: worden aangheouden op de faculteit

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

essentieel in het aanleren van het onderzoek en dit na voorbereiding
via theorie, animaties waar mogelijk en slachthuispreparaten.C38

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

1 hengst is minimum om dergelijk onderzoek te demonstreren/ aan te
leren, er is geen ongemak bij de hengst tijdens de procedure en er
worden geen negatieve effecten verwacht (zoals ook is gebleken tijdens
2013/177)

Door het hengst-zijn is het moeilijk het dier in een kudde te plaatsen
(onrust, dekactiviteit,verwondigen, ect..) de hengst wordt daarom
individueel opgestald en wordt met regelmaat gestapt (Centaur of
dierverzorger van de dienst) verder wordt hij op de weide gelaten
(alternerend met de merries) of kan hij in de piste zijn benen strekken.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

onderwijspaarden: gynaecologisch onderzoek en ART

Looptijd van het project

2019-2014

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

merries , gynaecologisch onderzoek, onderwijs, day one skills

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

ja

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

De merries worden gebruikt in het kader van de opleiding van de master
studenten diergeneeskunde ((1) day one Artificiele Reproductieve
Technieken-skills) en voor de opleiding van specialisten (Interns,
residents en occasionele post graduate opleidingen (2) gespecialiseerde
ART).
De palpatie, echografie, KI (kunstmatige inseminatie),
baarmoederspoelingen, cytologische en bacteriologische staalname, de
embryoflush en -transfer en Ovum PickUp technieken worden
uiteindelijk gepraktiseerd op de merries na afdoende te zijn opgeleid in
het skillslab (GX00002A) en na theoretische kennis werd op gedaan
tijdens de reguliere lessen (G000755, G00649, G000625, G000670,
G000612).
Het rectale onderzoek en echografie, behandelingen, evenals de
staalname (bact- en cytologie)(= 1)) wordt aangeleerd aan- en
uitgevoerd door de master studenten, de embryoflush; -transfer en OPU
(ovum pick up) (=2)) wordt uitgevoerd door een dierenarts in
specialisatie opleiding (intern of resident).

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

betere opleiding van afstuderende dierenartsen en beter opleiding van
specialisten. Aanleren van essentiele vaardigheden adv merries.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

20 paarden

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte

geen negatieve effecten verwacht, graad van ernst : licht, lot van de
dieren: verder aanhouden op de fac
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negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Een verdere vermindering zou mogelijk zij indien verder wordt
geïnvesteerd in de productie van het 4d virtual reality paard dat in
ontwikkeling is maar waarvoor er een tekort aan financiële middelen
zijn.

zie 1. als ook, voa de 'taskforce' paard wordt gekeken hoe het totaal
aantal onderwijspaarden op de faculteit zo laag mogelijk kan worden
gehouden. Tot op heden is het aantal merries reeds beperkt tot max 15.

doelstelling: aanleren gynaecologisch onderzoek van het paard; model :
paard, er worden geen negatieve effecten op het welzijn van de dieren
verwacht (zo ook niet in het verleden).

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

onderwijspaarden: STANDMERRIE

Looptijd van het project

2019-2024

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

standmerrie, sperma onderzoek, sperma afname

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

ja

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

De standmerrie is noodzakelijk bij het afnemen van van sperma van
hengsten dmv een artificiële vagina. Niet elke hengst zal spontaan het
fantoom willen bespringen in afwezigheid van een merrie in de
dekruimte. De afname van het sperma van verschillende hengsten heeft
verschillende doelen:
- Het sperma onderzoek is species specifiek en een essentiële
vaardigheid die master studenten moeten beheersen bij afstuderen.
- Evenzeer is de afname van sperma van een hengst een vaardigheid die
moet worden aangeleerd aan de master studenten.
- Beoordeling, diagnose of therapie opvolging van sub- of infertiele
hengsten kan alleen maar gebeuren na (repetitief) sperma onderzoek.wetenschappelijk onderzoek is slechts mogelijk mits voldoende
aantallen variabelen (spermadonoren)
- verdere ontwikkeling van sperma-bewaarmedia: uittesten van nieuw
ontwikkelde semen-diluters kan ook slechts gebeuren wanneer er
voldoende sperma donoren kunnen gebruikt worden voor collectie.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

1) betere opleiding van studenten en specialisten 2) verfijning en
verbetering van sperma diluters (onderzoek) kan leiden tot minder
diertransporten 3) beter inzicht in sperma productie en bewaring kan
leiden tot betere vruchtbaarheidsbegeleiding en diergeneeskundige
zorg

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

1 paard

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte

graad van ernst: licht; verwachte negatieve effecten : geen, lot van de
dieren na afloop : hergebruik
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negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

minimum 1 standmerrie is ndz (zie hoger), wanneer hengst voldoende is
getrained zal hij alleen het fantoom bespringen zonder standmerrie,
echter in de helft van de gevallen zal er een standmerrie nodig zijn om
de hengst voldoende te stimuleren om een sperma afname uit te
voeren.

nvt, 1 geovariectomiseerde standmerrie is het minimum op een
dekstation ten einde de hengsten te kunnen stimuleren om zo een
degelijk aanbod hengsten en sperma te creeren ten einde het onderwijs,
dienstverlening en onderzoek te kunnen uitvoeren.

nvt, 1 geovariectomiseerde standmerrie is het minimum op een
dekstation ten einde de hengsten te kunnen stimuleren om zo een
degelijk aanbod hengsten en sperma te creeren ten einde het onderwijs,
dienstverlening en onderzoek te kunnen uitvoeren. Geen negatieve
effecten worden verwacht, weidegang wordt voorzien en verder wordt
de merrie dagelijks gestapt (verzorger van Centaur) of wordt ze in de
piste losgelaten om voldoende beweging te krijgen.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Invloed van lokaal anestheticum op de kwaliteit van epididymaal sperma
bij de hengst

Looptijd van het project

start 01/03/2019 einde 01/12/2020

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Hengst, lokaal anestheticum, epididymaal sperma

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Met dit onderzoek wordt nagegaan of de kwaliteit van het sperma van
de hengst beïnvloedt wordt door in de testikel een verdovend middel in
te spuiten wanneer de hengst gecastreerd wordt.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Een hengst wordt vaak op jonge leeftijd reeds gecastreerd, een van de
belangrijkste reden hiervoor is het gedrag van de hengst. Wanneer de
hengst gecastreerd is, is hij in de meeste gevallen makkelijker in de
omgang. Door deze hengsten reeds op vroege leeftijd te castreren,
meestal wanneer ze zich nog niet hebben bewezen in de sport, gaat er
vaak goed genetisch materiaal verloren wanneer ze gecastreerd
worden. Meestal wordt pas op latere leeftijd duidelijk of deze hengsten
waardevol zijn, daarom kan het zeer voordelig zijn om dan alsnog te
kunnen beslissen om nakomelingen van deze hengst te verwerken. Dit
kan door net na de castratie sperma uit de epididymis of bijbal te
verzamelen en in te vriezen ter bewaring. Het is echter van belang een
goed protocol te hebben om het sperma net de castratie van de hengst
te kunnen verzamelen en te bewerken. Er is beschreven dat er effect is
van procaïne (gebruikt als lokaal anestheticum) op sperma, maar of er
ook invloed is van procaïne op het sperma wanneer het in de testikel
wordt gespoten net voor castratie, is niet duidelijk, vandaar deze studie.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Er worden paarden, met name hengsten gebruikt voor deze studie vanaf
een leeftijd van 18 maanden. Er worden minimaal 10 hengsten
ingesloten in de studie om statistisch relevante resultaten te bekomen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van

Omdat de paarden onder algemene anesthesie zijn wordt de ernstgraad
klasse licht ingeschat. Het lokaal anestheticum wordt in een standaard
procedure steeds geïnjecteerd om de operatie te vergemakkelijken, in
dit onderzoek zal er slechts 1 testikel met lokaal anestheticum worden
behandeld, dit zal de operatieduur iets verlengen en de operatie is iets
moeilijker uit te voeren. In dit geval wordt de operatie echter uitgevoerd
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deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

door zeer ervaren chirurgen onder kliniekomstandigheden waar de
paarden continu gemonitord worden dus een minimale invloed door dit
onderzoek wordt verwacht.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Uit de testikels van een paard dat een natuurlijke dood gestorven is kan
ook nog epididymaal sperma verzameld worden, maar in deze
omstandigheden is het onmogelijk om het effect van een lokaal
anestheticum op de kwaliteit van het sperma te testen. Een dier dat
voor medische redenen ge-euthanaseerd werd kan niet gebruikt worden
omdat het product toegediend om het paard te laten inslapen, een
schadelijk effect heeft op het sperma. Om deze reden is het van belang
gezonde, levende dieren te gebruiken voor dit onderzoek. Het betreft
hier echter paarden, waarvan de eigenaar vrijwillig de beslissing nam
zijn paard te laten castreren op de faculteit diergeneeskunde. Ook zal
aan de eigenaar gevraagd worden om een formulier te ondertekenen
waarin zijn toestemming wordt gevraagd om aan dit onderzoek deel te
nemen.

Om statistisch relevante resultaten te bekomen, waar ras- en
leeftijdsafhankelijke factoren zo veel mogelijk worden uitgeschakeld,
worden er een minimum van 10 en een maximum van 50 hengsten
ingesloten in de studie.

Enkel bij het paard is het belang en de associatie van castreren en het
bewaren van sperma voor reproductiedoeleinden zo belangrijk. Er
wordt steeds rustig met de hengsten omgegaan door ervaren personen.
De dierenarts van dienst zal het paard voortdurend monitoren. Een
uitgebreid klinisch onderzoek wordt uitgevoerd voor en de dagen na de
castratie.
De procedure zal uitgevoerd worden onder algemene anesthesie.
Zowel voor als na de operatie zullen analgetica toegediend worden om
ongemak en ontsteking van de operatiewonde tegen te gaan.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Doeltreffendheid van vaccinatie van runderen tegen
enterohemorrhagische Escherichia coli

Looptijd van het project

Januari 2019- December 2020

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Runderen, EHEC, vaccinatie, doeltreffendheid

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Deze vaccinatieproef maakt deel uit van een project gefinancierd door
het FOD Volksgezondheid en kadert in een doctoraatsonderzoek met als
doel het evalueren van de doeltreffendheid van vaccinatie van runderen
tegen enterohemorrhagische Escherichia coli (EHEC). Runderen zijn het
voornaamste natuurlijke reservoir van deze bacterie en verspreiden
EHEC in de omgeving via fecale excretie. Het consumeren van
onvoldoende verhit rundvlees wordt aanzien als de belangrijkste
transmissieroute. In deze studie zal nagegaan worden in hoeverre mate
vaccinatie van runderen kan leiden tot een reductie in uitscheiding van
de bacterie. De focus zal hierbij liggen op mogeijke kruisbescherming
van het vaccin tegen meerdere EHEC serogroepen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Deze vaccinatieproef kan ons meer informatie geven over de
werkzaamheid van het vaccin tegen andere gevaarlijke serotypes. De
werkzaamheid van deze vaccins tegen het O157:H7 serotype is reeds
aangetoond geweest. Echter, non-O157 serogroepen werden de de
laatste jaren steeds meer en meer gelinkt aan humane uitbraken. Het
effect van vaccinatie op de uitscheiding van O26 (meest prevalente na
O157) zal nagegaan worden in kalveren. Indien vaccinatie de
uitscheiding van de bacterie significant reduceert, kan deze vaccinatie in
de toekomst op grotere schaal toegepast worden op Belgische
rundveebedrijven, wat uiteindelijk het risico op humane infectie zou
reduceren.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Holstein-Friesian runderen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van

De ernstgraad van deze proef behoort tot de klasse licht. De vaccinatie
gebeurt intramusculair. Dit is voor de dieren niet pijnlijker dan een prik
voor de mens. Fecale staalname gebeurt eveneens wekelijks via
stimulatie van het rectum. Recto-anale swabs zullen eveneens in de
anus ingebracht worden. Deze manipulaties gebeuren maar 1 keer per

18 dieren: 3 groepen van 6 kalveren (3-dosis regime, 2-dosis regime,
controlegroep)
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deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

week dus brengen zeer weinig stress mee voor de dieren. Op het einde
van de studie zullen dieren geeuthanaseerd worden (captive bolt).

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Een vaccinatie-experiment waarbij gekeken wordt naar het reducerend
effect op uitscheiding van een bacterie moet worden uitgevoerd in een
diermodel en is niet mogelijk in vitro.

Aan de hand van een poweranalyse werd aangetoond dat met 6 dieren
per vaccinatiegroep een significant verschil in reductie in excretie tussen
de verschillende vaccinatiegroepen bewezen kan worden.

Enterhemorrhagische E. coli (EHEC) is een bacterie die huist in het
gastro-intestinaal stelsel van herkauwers. Dit onderzoek is toegepast op
de diersoort die ook op grotere schaal gevaccineerd zal worden in de
toekomst. Het is dus niet nuttig om een andere diersoort te vaccineren
gezien de kans op grote species-specifieke verschillen.
Kalveren zijn sociale dieren en hebben dagelijks contact met de
verzorgers en verantwoordelijken van de proef. Vachtborstels zullen
geinstalleerd worden zodat de dieren zich hiermee kunnen bezig
houden. Er zullen ook rubberen matten geinstalleerd worden om de
begaanbaarheid van de loopvloer te verbeteren.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

1176

Titel van het project

Rattenexperiment ter evaluatie van darrmverlamming na chirurgie voor
buikvlieskanker en uitwerken van meettechnieken.

Looptijd van het project

36 maanden

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Peritoneale carcinomatose, HIPEC, omentectomie, ileus, experimenteel

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Buikvlieskanker is een frequente complicatie van darmkanker. Deze
wordt gezien in 10% van de patiënten bij eerste diagnose en 25% bij
herval. Een effectieve behandeling is de combinatie van een
buikspoeling met verwarmde chemo (HIPEC) en tumorvolume
verminderende chirurgie (CRS). Hierdoor worden tumorcellen tot op
zeer klein niveau verwijderd en leven patiënten gemiddeld 2,5 jaar
langer na hun diagnose. Echter is het herstel van dergelijke ingreep zeer
vaak bemoeilijkt door een langdurige maag- en darmverlamming (ileus).
Ileus na HIPEC en CRS is in de literatuur nog nooit experimenteel
onderzocht. Er wordt immers geloofd dat het wegsnijden van de
buikschort (omentectomie), een essentieel onderdeel van CRS, de duur
van maagverlamming verlengt. Om het ontstaansmechanisme beter te
begrijpen wordt een representatief ratmodel ontwikkeld en worden de
verschillende procedures vergeleken.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Door dit project kan men de oorzaken van verlengde ileus na HIPEC en
CRS beter begrijpen. Op basis hiervan worden technieken ontwikkeld
om de veiligheid van het herstel na HIPEC en CRS te verbeteren.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Bij dit onderzoek worden Wistar ratten gebruikt. In totaal zullen dat bij
benadering 90 ratten bedragen.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van

De operaties gebeuren allen onder algemene narcose en anesthesie. De
verwachte negatieve effecten zijn postoperatieve pijn en verminderde
eetlust en misselijkheid. De effecten worden daarom geklassificeerd als
matig.
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deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De dieren worden na alle experimenten of bij ernstig lijden (bv.
bloeding) geëuthanaseerd.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Er is nood aan een levend model om het pathofysiologisch machanisme
van ileus te kunnen bestuderen. Gezien dit mechanisme zo complex is
kan dit niet niet gesimuleerd worden in dierloze experimenten.

Er zijn binnen de onderzoeksinstantie op heden geen projecten waarin
wistarratten worden gerbuikt zodat deze niet kunnen worden
uitgewisseld ter vermindering van het aantal proefdieren. Een minimum
aantal ratten per lot werd opgenomen om de statitistische variabiliteit
op te vangen. Tevens zullen de ratten otimaal worden verzorgd ter
preventie van vroegtijdige euthaniasie.

Ratten ontwikkelen een buikschort waardoor ze de laagste diersoort zijn
die vergelijkingen met de mens toelaten. Tevens is de operatieve
techniek in ratten reeds op punt gesteld en worden weinig complicaties
verwacht.
De wistar ratten wordt tijdens operaties en transport met maximaal
comfort behandeld. De dieren worden daarnaast verzorgd in ruime
verrijkte kooien met vrije toegang tot voedsel en water. Op basis van
permanent nazicht met score systemen wordt pijn opgevolgd en wordt
zo nodig pijnstillende medicatie toegediend. Indien ernstig lijden wordt
vastgesteld volgt euthanasie.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Stimulatie van de 10e craniale zenuw en modulatie van een hersenstam
regio in een preklinisch proefdiermodel voor muliple sclerose

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

neuroinflammatoir rat model, noradrenaline, β2-adrenerge receptor,
NVS, TNF-alfa

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Onderzoek wijst erop dat gewijzigde noradrenaline (NA) levels een rol
kunnen spelen in het ziekteverloop van multiple sclerose (MS).
Gereduceerde NA levels in de hersenen van MS patiënten en zijn
proefdiermodel EAE (auto-immune encefalitis) zijn gerapporteerd. De
locus coeruleus (LC), een nucleus in de pons, is de voornaamste bron
van NA in de hersenen. Inflammatie is een belangrijk pathologisch
kenmerken van MS. Aangezien onderzoek heeft aangetoond dat NA in
vivo een immuun respons kan modeleren, zal in deze studie het antiinflammatoir effect van NA onderzocht worden. De activiteit van de
noradrenerge hersencellen van de LC zullen gestimuleerd worden bij
ratten a.d.h.v. nervus vagus stimulatie (NVS). Hierdoor zullen verhoogde
noradrenaline levels bekomen worden. Er zal onderzocht worden of
deze stijging in noradrenaline levels inflammatie kan tegengaan in het
inflammatoir TNF-alfa ratmodel. Dit model wordt gecreëerd door
intracerebroventriculaire injectie van het cytokine TNF-α.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Verder inzicht in deze gebeurtenissen zal van waarde zijn om de rol van
het noradrenerge systeem in relatie met neuro-inflammatie te
begrijpen. Alsook zal het bijdragen tot de ontwikkeling van
behandelingen voor MS en andere ziektes met neuro-inflammatoire
mechanismen. Bovendien zal dit inzicht geven in het gebruik van NVS als
mogelijke therapie voor MS patiënten in de toekomst. Het
werkingsmechanisme van NVS is nog niet volledig opgehelderd. Er is
echter bewijs vanuit de literatuur dat noradrenerge neuronen van de
locus coeruleus, een kern in de hersenstam, een belangrijke rol spelen in
het werkingsmechanisme van NVS.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

ratten, n=68

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte

Bij deze techniek moeten de dieren geopereerd worden. Na de operatie
kunnen de dieren pijn ondervinden en eventueel een ontsteking krijgen,
maar dit wordt zo goed als mogelijk voorkomen door pijnmedicatie en
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negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

ontstekingsremmende geneesmiddelen toe te dienen. De dieren zullen
een aantal weken na de operatie geëuthanaseerd worden.
De dieren worden op het einde van de proef geëuthanaseerd met een
overdosis anestheticum.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

In dit project wordt de rol van de LC en zijn noradrenerge output in het
moduleren van neuro-inflammatie onderzocht. NVS zal toegepast
worden om de noradrenerge output van de LC te verhogen. Aangezien
er bij NVS een electrode rond de linker nervus vagus geplaatst moet
worden, zijn ratten noodzakelijk en kunnen geen alternatieven gebruikt
worden.

Een statistische analyse is op dit ogenblik nog niet mogelijk aangezien
dergelijke proeven nog niet eerder werden uitgevoerd. De berekening
van het aantal proefdieren is gebaseerd op een eerder gelijkaardig
onderzoek uitgevoerd in hetzelfde TNF-alfa model. Indien het aantal
proefdieren onvoldoende blijkt te zijn, zullen we op basis van de
resultaten een berekening uitvoeren voor het aantal dieren en zal een
aanvraag tot uitbreiding gedaan worden bij het ethisch comité.
Wanneer het aantal dieren te veel blijkt te zijn zullen we het aantal
gebruikte dieren reduceren.

In dit project moeten interventies gebeuren op de tiende craniale zenuw
en in specifieke regio's van hersenen, dit betekent dat de hersenen
voldoende groot moeten zijn en dat er een stereotactische atlas moet
beschikbaar zijn van de hersenen. Dit is het geval bij muis en rat.
Eerst wordt er voor gezorgd dat de dieren gewend raken aan
aanrakingen en omgevingsgeluiden (menselijke stemmen) om op die
manier stress te verminderen. Hun gewicht en hun algemeen gezond
gedrag zullen dagelijks geëvalueerd worden. Tijdens de operaties zullen
de dieren geanestheseerd worden. Na de operatie krijgen ze een middel
toegediend dat de pijn stilt, ontstekingen remt en eventuele koorts
verlaagt. Alle dieren zullen twee weken na de operatie geëuthanaseerd
worden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Het effect van extracellulaire vesikels op metastasering bij colonkanker

Looptijd van het project

01/01/2018 -> 01/01/2022

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Extracellulaire vesikels, metastasering, pre-metastatische niche

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Vele recente onderzoeken gaan de rol na van extracellulaire vesikels bij
kanker. Zo werd dan ook de directe en lokale rol van EVs bij colorectale
kankers uitgebreid bestudeerd. Echter, hun mogelijke betrokkenheid bij
de voorbereiding van een pre-metastische niche werd nog niet
nagegaan. Door deze dierproefopzet zullen we voor het eerst hierin
inzicht krijgen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Een beter inzicht in de rol van extracellulaire vesikels in de premetastische niche-vorming bij colorectale kankers kan op langere
termijn ervoor zorgen dat op een gerichte manier therapeutica hiervoor
kan ontwikkeld worden.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

76 BALB/c muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De muizen worden intraperitoneaal geïnjecteerd met extracellulaire
vesikels en intraveneus geïnjecteerd met een colonkankercellijn en
zullen metastases ontwikkelen. 12 dagen na de injectie met
colonkankercellen worden de muizen geëuthanaseerd door middel van
cervicale dislocatie. Bij alle muizen wordt getracht geen andere nadelige
klinische effecten te bekomen buiten de metastasering. Door een goede
follow-up van de dieren en het vooraf bepalen van de humane
eindpunten wordt het dierenwelzijn geëvalueerd.
Euthanasie door middel van cervicale dislocatie

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Aangezien we de rol van extracellaire vesikels in de pre-metastische
niche-vorming in de verschillende organen willen nagaan bij colorectale
kanker is deze proefopzet enkel mogelijk in een levend organisme en
niet in een eenvoudige celcultuur.

Door het uitvoeren van statistische testen (met oog op de gewenste
power en significantie) wordt gewaarborgd dat enkel het minimum
aantal muizen wordt gebruikt bij de proefopzet.

Het type muizen in dit onderzoek wordt vaak gebruikt als
immuuncompetent muismodel in kankeronderzoek. Ze kunnen gebruikt
worden in de studie naar borstkanker, geïnduceerd door 4T1 muis
borstkanker cellen (waar het Laboratorium voor Experimenteel
Kankeronderzoek reeds ervaring mee heeft).
BALB/c muizen zijn echter ook reeds uitvoerig beschreven voor het
gebruik in de studie naar colonkanker. Met oog op deze studie is het
belangrijk te melden dat na intraveneuse injectie van CT26 cellen
pulmonaire metastases worden verkregen.
De muizen zullen verschillende keren per dag worden opgevolgd waarbij
hun eetpatroon en stress zal worden ingeschat. Het gewicht van de
muizen zal driemaal per week worden bepaald. Er worden geen
levensbedreigende effecten verwacht, doch in geval van ondraaglijk
lijden zullen de dieren vroegtijdig worden geëuthanaseerd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Studie van monogene cutis laxa (CL) syndromen: inzicht verwerven in de
elastische vezel homeostase d.m.v. de karakterisatie van
zebravismutanten voor CL ziekteverwekkende genen.

Looptijd van het project

15/01/18 - 14/01/22

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

zebravis, elastine, metabolisme, bloedvaten

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Dit onderzoek heeft tot doel om zebravismutanten te valideren als een
bruikbaar model voor humane erfelijke bindweefselaandoeningen,
gekenmerkt door afwijkingen van het metabolisme, het zenuwstelsel
(o.a. het oog) en het cardiovasculair stelsel, door het uitvoeren van een
uitgebreide moleculaire karakterisatie (in vitro en in vivo). Zo kunnen
enerzijds de kenmerken van dit zebravismodel vergeleken worden met
de klinische manifestaties in patiënten. Anderzijds zal dit model worden
aangewend om de ziekte-mechanismen verder te ontrafelen. De
bekomen inzichten hierbij kunnen van nut zijn voor het onderzoek rond
verscheidene aandoeningen gekenmerkt door afwijkingen in het
metabolisme en het cardiovasculair stelsel.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Door dit project zal er meer wetenschappelijke vooruitgang geboekt
worden door kennis te verwerven omtrent de pathologie van elastische
vezels in bindweefselaandoeningen. We zullen niet enkel kennis krijgen
omtrent de biologie van elastine homeostase maar ook naar pathologie
van cardiovasculaire aandoeningen (cardiomyopathie, aneurysma's),
skeletale afwijkingen en neurologische aandoeningen. Het uiteindelijke
doel is om het pathologisch mechanisme te ontrafelen en
aangrijpingspunten te ontdekken voor therapeutische applicaties.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

De zebravis, Danio Rerio, wordt gebruikt als diersoort. Aagezien we in
deze aanvraag verschillende ziekteverwekkende genen voor CT zullen
bestuderen uitgevoerd door verschillende doctoraatstudenten, zal het
aantal redelijk hoog liggen. De estimatie van het aantal dieren dat
gebruikt zal worden komt op ongeveer 5000 zebravissen per lijn (zowel
in vitro als in vivo)

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van

De waarschijnlijke/verwachte graad van de ernst van de effecten is
matig. De handelingen op de zebravis kunnen matige stress
veroorzaken.
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deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Om het minimale leed te verzekeren, anesthesiëren we de vissen altijd
voor gebruik in een experiment. Vissen ouder dan twee jaar worden
verdoofd en geëuthanaseerd.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Bij het bestuderen van bindweefselaandoeningen met aantasting van
verschillende orgaanstelstelsels is het gebruikt van proefdieren vereist
aangezien een dergelijk systeem moeilijk in vitro kan worden
gereproduceerd. Tevens kan de interactie tussen verschillende organen,
biologische systemen en reactiewegen niet worden nagebootst in vitro.
Daarenboven zijn relevante patiëntenstalen niet te bekomen (bot,
hersenen, ogen, ...)

Het minimum aantal dieren om statistisch onderbouwde resultaten te
kunnen verkrijgen zal gebruikt worden

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Verschillende studies hebben het potentieel van zebravis als
modelorganisme voor aandoeningen met aantasting van metabolisme,
zenuwstelsel en bloedvaten aangetoond. Een belangrijk voordeel is dat
de embryonale ontwikkeling buiten het moederdier plaatsgrijpt en de
embryo’s transparant zijn, waardoor de vroege ontwikkeling nietinvasief kan bestudeerd worden.
Bij ongemak worden de vissen behandeld met tricaine, een specifiek
anestheticum voor vissen. Verder worden alle vissen aanwezig in de
zebravisfaciliteit dagelijks gecontroleerd met aandacht voor abnormaal
gedrag en fysieke afwijkingen.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Screening naar compounds die een positieve invloed hebben op
botmineralizatie in zebravis.

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

zebravis, Osteoporose, Botdichtheid, geneesmiddelen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Osteoporose en osteogenesis imperfecta (OI) zijn aandoeningen die
gekenmerkt zijn door een verminderde botdichtheid. Dit resulteert in
een verhoogde frequentie botbreuken en problemen bij de ontwikkeling
van een normaal skelet. De huidige therapeutische strategie is gericht
op het voorkomen van additionele verslechtering van het botweefsel,
maar ook op het laten terug groeien van bot. Helaas zijn er weinig tot
geen succesvolle middelen gevonden die er in slagen om het bot in
patiënten daadwerkelijk te verstevigen door middel van het verhogen
van de botdichtheid. De zebravis geeft de mogelijkheid om op een snelle
en efficiënte manier veel verschillende compounds en bestaande
geneesmiddelen te testen. Doordat de larven in een vroeg stadium al
botontwikkeling ondervinden is het mogelijk om snel veel verschillende
compounds te vergelijken en het effect op botontwikkeling te
bestuderen. De zebravis geeft dus een unieke mogelijkheid met
betrekking tot het bestuderen van botontwikkeling en het effect van
compounds op deze botontwikkeling in een levend modelsysteem.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De World health organization heeft onlangs het aantal vrouwelijke
osteoporose patiënten geschat op 200 miljoen wereldwijd. Botbreuken
te wijten aan verminderde botdichtheid zal gebeuren in 1/3 van de
vrouwen en 1/5 van de mannen ouder dat 50 jaar. De Europese Unie
schat de kosten van osteoporose behandelingen op 37 miljard per jaar,
en deze kosten zullen naar verwachting stijgen in de toekomst (door de
vergrijzing zal de incidentie van osteoporose toenemen). De
ontwikkeling en ontdekking van nieuwe geneesmiddelen is daarom
essentieel in het voorkomen en genezen van deze aandoeningen. Met
verbetering van de huidige therapie is het mogelijk om de kosten die
gepaard gaan met de behandeling en intensieve zorg te verminderen,
waardoor het economisch interessant is voor bedrijven om te
investeren in de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen (en er is een
grote markt voor). Maar het belangrijkste is dat de maatschappij er in
het geheel bij gebaat zal zijn dat de morbiditeit en mortaliteit van
botbreuken zal verminderen door onderzoek en ontwikkeling van
nieuwe medicijnen voor fragiele bot ziekten.
1185

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Zebravis (Danio rerio), 25040 larven (0-7 dagen na bevruchting)

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De larven zullen worden blootgesteld aan verschillende compounds,
waarbij verschillende concentraties zullen worden gebruikt om de
maximale dosis te bepalen. Hierdoor zullen er larven zijn die overlijden
door toxiciteit. Lagere concentraties zullen minimale negatieve effecten
teweegbrengen. Voor de uiteindelijke analyses zullen de larven
geuthanaseerd worden d.m.v. een 25x tricaïne anestheticum overdosis.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het is nog niet mogelijk om een complex systeem zoals de ontwikkeling
van het skelet te simuleren in een celkweek, waardoor het noodzakelijk
is om dieren te gebruiken om dit te bestuderen. De stap van cellkweek
naar zoogdier modellen in het bestuderen van bot is groot, waarbij de
zebravis een goede tussenstap is.

Door het optimaliseren van de methodes die gebruikt worden om het
bot te analyseren tijdens screening van de verschillende compounds
vermijden we het onnodig gebruik van larven. De optimalisatie van de
workflow kan de aantallen larven reduceren tot het laagste aantal
larven dat betrouwbare resultaten geeft.

Het is niet mogelijk om met knaagdier modellen een grote hoeveelheid
compounds te screenen, gezien de levensduur/cyclus van knaagdieren
en kosten die dit met zich meebrengt. De zebravis leent zich wel voor
het testen van veel compounds omdat het makkelijk is om veel
embryo's te verkrijgen. De gelijkenis in de ontwikkeling van bot tussen
mensen en zebravissen is groot, waardoor het een geschikt model is om
het effect van de compounds op bot te onderzoeken.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

USP13 suppressie in combinatie met Afatinib verbetert de behandeling
van EGFR mutant niet-kleincellig long carcinoma

Looptijd van het project

30 dagen

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

USP13, EGFR, Afatinib, Combinatie Therapie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

ja

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Ons doel is om vast te stellen of gecombineerde targeting van de USP13
en EGFR superieure is aan de huidige EGFR targeting in xenograft
muizenmodel met een EGFR-mutante NSCLC-tumor.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De in vivo onderzoeksresultaten zullen onze eerdere in vitro bevinding
ondersteunen. Deze studie zal een robuust preklinisch bewijs bewijs zijn
van het therapeutisch potentieel van USP13 en EGFR
combinatietherapie bij de behandeling van mutante NSCLC.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

40 mice

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

We only expect moderate discomfort associated with tumor
development (P2 pain level). Afatinib is known to have higher selectivity
to kill human EGFR mutant cancer cells and has less effect in normal
cells. Doses used in this study are below commonly used doses in other
studies. Doxycyclin is used at a commonly used and validated dose that
has been shown to have no negative effect on mice. The animal will be
monitored continuously and humane endpoints will be used to stop the
experiment

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

Neen.

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De dieren (n = 200) zullen worden geïmplanteerd met NSCLC-cellen (n =
100 met PC9, n = 100 met HCC-827) in hun rechterflanken. De muizen
worden willekeurig in 10 experimentele groepen ingedeeld. ANOVA
(post-hoc bonferroni) zal worden gebruikt om het verschil in
tumorgrootte te vergelijken (steekproefomvang n = 10 / groep). Met
effectgrootte d = 1,62; α err prob met Bonferoni-correctie voor 2x2
groepen = 0,05 / 2 = 0,025, Vermogen (1-β err prob) = 0,80, minimale
steekproefomvang (tumoren) / groep is 10 (werkelijk vermogen = 0,84,
berekend met Gpower-software).

Swiss nu/nu muizen worden frequent gebruikt voor orthotope injecties
om in vivo tumorigenese te bestuderen (Kumar, S. et al., Am J. Pathol.,
2003 dec; 163 (6): 2531-41.) De muizen zullen worden gehuisvest in
type II, met een zo min mogelijk aantal muizen per kooi. Elke kooi bevat
materiaal om een nest te bouwen en een klein huis. De muizen worden
dagelijks geobserveerd en in geval van agressie worden de muizen in
quarantaine geplaatst.Temperatuur en relatieve vochtigheid worden
dagelijks gemeten.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Regulatie van IL-33 in SplD-geïnduceerde luchtwegontsteking

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

caspase, IL-33, inflammatie, luchtwegontsteking

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

We hebben aangetoond dat herhaalde intratracheale blootstelling aan
SplD leidt tot IL-33 en eotaxine productie, eosinofilie, bronchiale
hyperreactiviteit en hyperplasie in de luchtwegen van C57Bl6 muizen.
Het blokkeren van IL-33 activiteit met een oplosbare ST2 receptor
verminderde het aantal eosinofielen, IL-13+ ILC2 en IL-13+CD4+ T cellen
en de productie van IL-5 en IL-13 door lymfekliercellen, maar had geen
effect op de IgE-productie. SplD-geïnduceerde luchtwegontsteking en
IgE-productie waren grotendeels afhankelijk van de aanwezigheid van
het functionele adaptieve immuunsysteem en onafhankelijk van TLR4signalering (Stentzel et al, 2017) (Teufelberger et al, 2017). In deze
studie willen we aantonen dat interferentie met caspase-3 en caspase-8
activiteit door het gebruik van farmacologische inhibitoren (caspase-3/8
remmer en pan-caspaseremmer) de IL-33 activiteit in vivo in de SplDgeïnduceerde allergische ontsteking kan moduleren.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De ontdekking van nieuwe farmacologische targets bij de behandeling
van luchtweginfecties kan een mogelijk voordeel zijn van dit project.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Muizen. Het geschatte aantal muizen dat zal gebruikt worden, werd
berekend met statitische software.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
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uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Veel symptomen van menselijke aandoeningen kunnen nagebootst
worden in muizen. De muizen zijn noodzakelijk voor deze studie
aangezien hun fysiologische en immunologische reactie op de
allergenen goed beschreven is en de antwoorden op vele fundamentele
vragen op het gebied van immunologie reeds zijn gekend.

Om het minimale gebruik van proefdieren te verzekeren, zullen alle
experimenten uitgevoerd worden door goed opgeleide personen met
veel ervaring en die in het bezit zijn van een Felasa C certificaat. Om
herhalingen van experimenten met proefdieren te vermijden, zullen
deze gepland worden op basis van beschikbare informatie. Het gebruik
van correcte statistische methodes wordt gegarandeerd.

De beschikbaarheid van genetisch gemodificeerde muizen is bepalend
voor de keuze van het gebruik van muizen om de verschillende ziekte
modellen en interacties tussen pathogenen en het immuunsysteem te
bestuderen. Om pijn bij de muizen te minimaliseren, zullen deze
dagelijks opgevolgd worden. Indien toch tekenen van stress
(verandering in gedrag en postuur, onverzorgde vacht, zweten) worden
opgemerkt, kan beslist worden om het eindpunt te versnellen. Het
gebruik van pijnstillers of verdoving wordt beperkt daar deze de
inflammatoire merkers van immuunfuncties in in vivo diermodellen
kunnen wijzigen en daardoor de resultaten van de experimenten
kunnen beïnvloeden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

1190

Titel van het project

Endoplasmatisch Reticulum Stress als aangrijpingspunt bij hepatische
encefalopathie

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

HE, CBDL, TUDCA, ER stress, neurodegeneratie, neuroinflammatie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Validatie van het effect van de ER stress inhibitor TUDCA in een CBDL
muismodel voor HE. Evaluatie van het rechtstreeks effect van TUDCA op
de hersenen door intrathecale toediening. Bestuderen van
bloedhersenbarrière in HE aan de hand van fluorescente merkers

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Evaluatie van TUDCA als mogelijke preventieve en therapeutische
modaliteit met rechtstreeks effect op de hersenen bij patiënten met
hepatische encephalopathie. Inzicht verkrijgen in de rol van ER-stress in
de pathogenese van HE.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Bij benadering 390 muizen.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Klasse P1 postoperatief. Klasse P3 door inductie van levercirrose.
Ernstig.
Euthanasie

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Dieren zijn nog steeds een noodzaak in studies van aandoeningen die
een multimodale oorzaak hebben (in dit geval lever - hersenen), dit om
extrapoleerbaarheid naar de mens te vrijwaren.

12 dieren zijn nodig om statistische significantie te bereiken. Met
inachtname van 10% mortaliteit en 3 mislukte experimenten per groep
is een minimum van 16 dieren per groep noodzakelijk.

Het gaat om een reeds gevalideerd diermodel voor de te onderzoeken
ziekte. De tijdsspanne is aanvaardbaar en er zijn toekomstperspectieven
naar knockout ea toe. Een lagere diersoort maakt extrapolatie naar de
mens onmogelijk.
Postoperatief pijnstilling. Dagelijkse postoperatieve controle met
parametercontrole ter bepaling het welzijn van de dieren. Euthanasie op
het einde van de proef en bij onaanvaardbaar hoog ongemak.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

1192

Titel van het project

Analyse van de rol van posttranslationele modificaties in de
therapeutische werking van antilichamen

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Orgaan, ontwikkeling

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

De bedoeling is om de rol van specifieke posttranslationele modificaties
van antilichamen te onderzoeken om zo hun therapeutische werking te
verbeteren.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit onderzoek kan leiden tot de optimalisatie van antilichamen die reeds
gebruikt worden als therapie, maar die problemen hebben qua
stabiliteit, clearance, etc.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

ongeveer 180 muizen.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De muizen zullen geen bijzondere handelingen ondergaan en hun
fenotype zal worden opgevolgd

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Deze genetische modificatie is enkel beschikbaar in de muis, we willen
het effect nagaan van posttranslationele modificaties op de
therapeutische effecten van antilichamen. Dit noodzaakt het gebruik
van muizen.

Er zal nauwkeurig worden opgevolgd wanneer voldoende muizen zijn
gebruik om relevante data te verkrijgen.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De muis is nog altijd een van de beste diersoorten voor genetische
manipulatie. We willen het effect nagaan van een behandeling op het
ziekteverloop, hiervoor is een muismodel genoodzaakt.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

In vivo validatie van 2 invriesmethodes voor humaan ovarieel weefsel
via xenotransplantatie

Looptijd van het project

2 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

ovarieel weefsel, apoptosis, cel proliferatie, xeno-transplantatie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Nagaan of de passieve invriestechniek een mogelijke optie is om
humaan ovarieel weefsel in te vriezen in vergelijking met de traag
gecontroleerd invriesmethode die nu routine matig wordt toegepast. Dit
zal nagegaan worden op niveau van apotosis via immuno-histo-kleuring
met TUNEL en Capsae-3 en op niveau van celproliferatie met behulp van
een PCNA en ki67 kleuring. Daarnaast zal men kunnen nagaan of de
primordiale follikels een groeishift vertonen naar primordiale follikel
stadia.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

We willen aantonen dat ovarieel weefsel via een andere invriestechniek
kan ingevroren worden mits behoudt van de functionaliteit van het
ingevroren weefsel. Deze invriestechniek vergt weinig hoog
technologisch en duur materiaal en is minder arbeidsintensief. Het heeft
bijkomstig het voordeel dat er meerdere patiënten vlot kunnen
ingevroren worden en dat de planning van de chirurgie los komt te
staan van het invriesprotocol.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

30 vrouwelijke Balb/c nude

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

We verwachten geen negatieve effecten voor de dieren, de dieren
zullen een matig ongemak hebben tijdens de verdoving en chirurgie
daarna zullen de dieren maximaal 6 weken in leven worden gehouden.
Via cervicale dislocatie zullen de dieren gesacrifeerd worden.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

Voor transplantatie experimenten zijn er nog geen andere techniek voor
handen. De in vitro techniek kan het dierexperiment nog niet volledig
vervangen.

Uit eigen ervaring hebben we een berekening gedaan op het gebruik
van een minimaal aantal dieren zodat we een betrouwbaar resultaat
kunnen bekomen. Dit is te danken aan de ervaring van deze techniek
alsook de beperkte uitval van dieren tijdens het experiment.

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)

De muis is gekend voor een bruikbaar model om xeno transplantatie uit
te voeren.

Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De dieren krijgen ook kooiverrijking onder de vorm van nestmateriaal en
sociale huisvesting zal toegepast worden om de stress minimaal te
houden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Rederivatie van muizenstamen door middel van embryo transfer in
steriele omgeving (germ-free

Looptijd van het project
Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Rederivatie , Germ-Free

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

ja

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

ja

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Germ Free muizen zijn heel belangrijk om de invloed van microbiale
flora in alle sort aandoeningen te bestuderen. Om germ-free muizen
stamen te maken, moeten we via embryo transfer procedures (te
vergelijken met in vitro fertilizatie) muizen embryos implanteren in
germ-free dragmoeders in een steriele gecontroleerde omgeving.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Deze is maar het beginpunt van grotere onderzoeksprojecten. Germfree muizen zullen verder gebruikt kunnnen worden om heel belangrijk
vragen te beantworden

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Muizen : Het voorzien antaal is maximaal 540 per jaar (of 2700 per 5
jaar)

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Deze is op zich geen proef maar een soort fertilizatie behandeling. We
verwachten eigenlijk minimaal ongerief. Muizen die geboren worden
met deze techniek zullen in principe niet anders zijn dan de al bestande
muizen

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De microbiome is heel complex en de host/microbe interacties beginnen
al vanaf het geborte. Er zijn geen vervangers voor dieren die voldoiende
informatie zouden kunnen geven hierover

We berekenen op een gemiddelde anataal dieren voor een maximal
slagkans (dwz om de procedures niet hoeven herhalen). We vragen ook
voor en theoretische maximum antaal, dat afhankelijk van aanvragen is.
Zou er geen interesse zijn van andere onderzoekers, dan zullen we geen
dieren gebruiken.

De bedoeling is om meer ionformatie te krijgen over de werking van
bepalde genen ivm de microbiome. We hebben reeds een gorte
collectie van genetish gemodificeerd muizen wat op zich een zeker
meerwaarde is voor het onderz oek. Het procedure is ook daarvoor
geoptimaliseerd voor muizen. Het chirurgie is niet gezien als ernstig, in
tegendeel, het is relatief mild en gebeurt onder anesthesie, voor de rest
gaat het over het normale ontwikkeling van zwangerschap.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Rol van S100-eiwitten in geinduceerde artritis modellen

Looptijd van het project

2 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

endogene eiwitten - gewrichtsaandoeningen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het lichaam kan onder invloed van bepaalde stressoren endogene
'gevaar'signalen blootstellen. Deze signalen kunnen als merker voor
bepaalde gewrichtsziekten aangewend worden, echter hun rol in de
initiatie en de verdere ontwikkeling van gewrichtsaandoeningen is
onvoloende gekend. Met de experimenten in deze aanvraag beschreven
hopen we hierop een antwoord te vinden.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit porject kan ons inzichten verschaffen hoe ons eigen lichaam in tijden
van stress kan bijdragen aan de initiatie en de verdere ontwikkeling van
ziekte, in dit geval musculo-skeletale problemen. Verder zal het ons
verdere inzichten verschaffen in de biologie van bepaalde
gevaarsignalen en het zal aldus de interpretatie en toepassing van deze
gevaarsignalen als biomerker verbeteren.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Er zullen muizen gebruikt worden, bij benadering 244 dieren

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De handelingen op zich zullen niet pijnlijk zijn, echter de proefopzet leidt
bij een deel van de dieren tot de onwtikkeling van musculoskeletale
problemen (vnl van het gewricht), waar zij een matige vorm van last van
kunnen ondervinden.
De muizen zullen opgeofferd worden voor verdere anaylse van weefsels.

Toepassing van de 3Vs

1199

1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Om in te kunnen schatten hoe interne gevaarsignalen het ziekteverloop
kunnen beinvloeden is het noodzakelijk een in vivo model te hebben dat
de ziekte normaliter ontwikkelt. Om de proeven (dosissen van eiwitten
ed) op punt te stellen zal gebruikt gemaakt worden van celculturen,
maar de finale experimenten zullen op dieren uitgevoerd moeten
worden.

Uit ervaring met deze ziektemodellen kunnen we een inschatting maken
van het aantal dieren dat nodig is om een significant resultaat te
bekomen indien dit aanwezig zou zijn.

Het ziektemodel waar we gebruik van zullen maken is ontwikkeld voor
gebruik in muizen en is doorheen de tijd in ons labo verfijnt, waardoor
de dieren minder lijden ondervinden van de uitgevoerde handelingen.
Voor zover wij weten is er geen ander model beschikbaar dat eenzelfde
resultaat kan opleveren met minder lijden.
De dieren worden dagelijks opgevolgd. Maatregelen worden
ondernomen indien de muizen een bepaalde score van lijden behalen
en humane eindpunten toegepast als zij vooropgestelde kinische
grenzen overschrijden (oa opvolging van gewicht, voedsel- en
waterinname).

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Evaluatie van electrocardiografische data in Marfan Syndrome mbv het
mgR/mgR muismodel.

Looptijd van het project

2 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Marfan syndrome, ECG, aritmie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Patiënten met Marfan syndrome hebben een verhoogde kans tot het
ontwikkelen van een aritmie tov de controle populatie. Bij onvoldoende
monitoring, kan dergelijke aritmie leiden tot de plotse dood van de
patiënt. Tot op heden is weinig geweten van de mechanismes die aan de
basis liggen van dit Marfan-gerelateerde ziektebeeld wat de
ontwikkeling van een correcte behandeling en/of ondersteuning van de
desbetreffende patienten belemmert. Het doel van deze studie is meer
inzicht te verwerven in het ziektemechanisme en de potentiele triggers
die aan de basis liggen van Marfan-gerelateerde arrhythmien.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Door het gebruik van muizen kunnen grotere groepen onderling
vergeleken worden. Hierdoor neemt de power en daarmee de
significantie van de proef toe. De muis vertoont sterke overeenkomsten
met het humaan cardiovasculair stelsel. Dit vergemakkelijkt de
translatie van de resultaten bekomen in de muisstudie naar het humane
fenotype. De bekomen resultaten kunnen dus uiteindelijk leiden tot de
ontwikkeling van een aangepaste behandeling en/of ondersteuning van
Marfan-patiënten.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Mus musculus (muis), #26

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De muizen ondergaan een ingreep met matige ernstigheidsgraad. Na de
ingreep wordt in voldoende mate pijnstillers toegediend om enig
ongemak bij de muizen te vermijden.
Na de metingen worden de muizen opgeofferd.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

ECG metingen kunnen enkel opgenomen worden bij een functioneel
hart, maw een levend dier.

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Enkel het aantal noodzakelijk voor het bekomen van significante
resultaten zal geïncludeerd worden. Indien tijdens de studie
geobserveerd wordt dat de resultaten bekomen uit de metingen het
niet toelaten om analyses op uit te voeren, wordt de studie onmiddellijk
onderbroken om zo het aantal dieren te beperken.

Het murine cardiovasculair stelsel vertoont sterke overeenkomsten met
het humane cardiovasculair stelsel. Resultaten bekomen uit de
muisstudie zullen dus relevant voor de mens.
De muizen zullen dagelijks gemonitord worden (gewicht, bewust zijn,
interactie, grooming, etc.). Postoperatief zullen de muizen pijnstillers
toegediend krijgen zolang enig ongemak geobserveerd wordt. Indien het
dier blijft lijden desondanks de toegediende zorgen, zal deze
onmiddellijk opgeofferd worden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Gebruik van ultrasound en microbubbles voor de behandeling van
inflammatoir gewrichtslijden bij de muis

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

ultrasound, liposoom, gewricht, microbubbels

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het gebruik van huidige therapieën (e.g. corticosteroïden, anti-TNF-α
antibodies) in de behandeling van inflammatoire
gewrichtsaandoeningen resulteert nog te vaak in het optreden van
bijwerkingen die rechtstreeks verband houden met hun aspecifieke
werking en groot distributievolume. Door een techniek te ontwikkelen
die het mogelijk maakt om geneesmiddelen lokaal af te leveren ter
hoogte van de ontstoken gewrichten kunnen bijwerkingen vermeden
worden zonder het therapeutisch effect te verliezen. Het doel van dit
onderzoek is om na te gaan in welke mate therapeutische echografie en
microbubbles kunnen zorgen voor een lokale aflvering van
corticosteroïden in het geïnflammeerde synoviale weefsel.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Het gebruik van microbubbels geeft als voordeel dat er meer contrast
kan worden bereikt bij het visualiseren van gewrichten door echografie
in het lichaam. Door geneesmiddelen te koppelen aan deze
microbubbels zou het mogelijk zijn om bij inflammatoir gewrichtslijden
naast het visualiseren van de gewrichten tevens te zorgen voor een
directe behandeling door deze geneesmiddelen te laten vrijkomen op de
juiste plaats (nl. het ontstoken gewricht) onder invloed van echografie.
Echografie is een veilige visualisatie techniek, die door optimalisatie van
de instellingen kan zorgen voor een geoptimaliseerde
geneesmiddeltoediening voor artritis toepassingen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

52 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het

De dieren zullen een zekere mate van pijn ondervinden ten gevolge de
ontwikkeling van gewrichtsontsteking. Echter, dieren zullen dagelijks
gemonitored worden en indien humane eindpunten bereikt worden
zullen de dieren uit de proef gehaald worden.
De dieren zullen bij ontwikkeling van voldoende artritissymptomen
onder verdoving behandeld worden met lokale corticosteroiden,
vrijgesteld dmv echografische golven die corticoid-geladen
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uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

microbubbels lokaal doen barsten. Nadien zal nagegaan worden of deze
lokale therapie effect heeft. Op het einde van de proef zullen de dieren
dmv cervicale dislocatie opgeofferd worden en weefselstalen genomen
worden voor verdere verwerking.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het intraveneus gebruik van microbubbels is al uitvoerig getest op
dieren en mensen, meer specifiek als contrastmiddel bij echografie. Aan
dit onderzoek gaan jaren in vitro onderzoek op celculturen en
multicellulaire sferen vooraf. Het is voor verder onderzoek noodzakelijk
om na te gaan of we met ultrasound de geneesmiddelen lokaal ter
hoogte van de geïnflammeerde gewrichten kunnen afzetten en welke
ultrasound instellingen daarvoor optimaal zijn. Gezien het nog steeds
niet mogelijk is om bloedvaten en gewrichten van ontstoken gewrichten
in een relevant in vitro model te bestuderen, dienen hier dierproeven
voor te worden uitgevoerd.

Gezien het de eerste keer is dat microbubbels in combinatie met
therapeutisch ultrasound worden gebruikt om lokaal auto-immune
gewrichtsinflamatie te behandelen, wordt dit experiment als een
pilootstudie opgezet. Op die manier willen we uit een beperkt aantal
muizen data bekomen om voor volgende experimenten een statistisch
relevant aantal dieren te gebruiken. Belangrijk is dat elke muis als zijn
eigen controle dient: de contrast echografie wordt uitgevoerd vóór en
nà de inductie van auto-immune artritis. Op deze manier wordt het
aantal muizen tot een minimum beperkt.

DBA1/J muizen zijn een courant gebruikte inteelt stam van laboratorium
muizen waar het laboratorium reeds mee werkte. Het artritismodel
waarmee gewerkt zal worden is een courant gebruikt binnen het
laboratorium. Om onze resultaten te kunnen vergelijken met voorgaand
onderzoek en met de standaard therapie wordt geopteerd om met
dezelfde diersoort te werken omdat dit model relevant is voor de
vertaling naar mogelijke humane toepassingen. Alle handelingen
gebeuren onder totale isofluraan verdoving om zo de stress van de
dieren te verminderen tijdens de ultrasone handelingen.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Invloed van het eten van vlees en vis op de gezondheid

Looptijd van het project

3 weken

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

vleesproducten, vis, ratten, gezondheid

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Mensen die veel vleesproducten eten zoals worst en hamburgers,
hebben meer kans om dikke darmkanker, hart-en vaatziekten en
diabetes te ontwikkelen, terwijl het eten van vis beschermt. Er is echter
nog geen duidelijke verklaring voor dit verband. Wanneer we de
vertering van vlees nabootsen in het labo, dan zagen wij dat vooral het
hoog ijzer- en vetgehalte in de vleesproducten zorgt voor de vorming
van schadelijke producten, terwijl nitrietzout en kruiden deze vorming
inhibeert. Deze producten, namelijk oxidatieproducten, veroorzaken
schade aan cellen en DNA waardoor zij deze ziektes in de hand werken.
In simulaties van vertering zagen we ook dat vis leidt tot een ander type
van oxidatieproducten. Daarnaast kan vis en vleesconsumptie de
microbiële samenstelling veranderen in de dikke darm, maar dit is nog
niet goed in kaart gebracht. In deze dierproef willen we nagaan hoe
deze oxidatieproducten de gezondheid van ratten beïnvloeden,

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dikke darmkanker, hart-en vaatziekten en diabetes zijn
veelvoorkomende ernstige ziektes in de Westerse wereld. Meer
inzichten in het ontstaan van deze ziektes is echter nodig. Met deze
proef gaan wij het verband met vlees- en visconsumptie beter
bestuderen. Uiteindelijk willen we hierdoor "risicovolle" vleesproducten
opsporen waardoor de bevolking het eten van deze producten kan
matigen. Wanneer blijkt dat kruiden de vorming van schadelijke
producten tijdens de vertering kunnen voorkomen, kan men risicovolle
vleesproducten gezonder maken. Voorkomen is immers beter dan
genezen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

80 ratten

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke

Er zijn weinig negatieve effecten te verwachten van de vleesdiëten op
het welzijn van de ratten. Het voeder bestaat uit componenten die
eveneens door de mens gegeten worden. Eventueel kunnen de ratten
een korte periode van lichte diarree hebben door aanpassing van het
nieuwe voedsel. De ratten zullen op het einde van de proef in slaap
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of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

gebracht worden door gas waarna bloed verzameld wordt. Alle dieren
worden tijdens de slaap geeuthanaseerd om de nodige weefsels te
verzamelen.
De dieren zullen in slaap gebracht worden via gas anesthesie.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Voordat we deze proef beginnen, hebben we heel wat simulaties van
vertering gedaan in het labo. Dit heeft ons al heel wat inzicht gebracht
in reacties die plaatsvinden tijdens de vertering. Maar simulaties blijven
een vereenvoudigde voorstelling van wat er echt gebeurt in het maagdarm stelsel. Ook is het via simulaties onmogelijk hoe deze
oxidatieproducten gezondheid beïnvloeden. Daarom is een dierproef
nodig om op een volledige en correcte manier de doelstelling te
bereiken.

Door onze simulaties van vertering hebben we al heel wat verschillende
vlees- en vissoorten kunnen testen, alsook de effecten van vet,
nitrietzout, kruiden en specerijen. Uit deze uitgebreide reeks van
simulaties hebben we enkele interessante vleesproducten en vis
geselecteerd om dit te testen bij ratten. Voor het aantal dieren per
groep hebben we ons gebaseerd op gelijkaardige proefopzetten waarbij
10 ratten per groep gebruikt worden. Als we onze doelen willen
bereiken, kunnen we niet minder dat dit aantal gebruiken.

De rat is een veelgebruikt model om de gevolgen van het eten van vlees
op gezondheid bij de mens te bestuderen. De dieren worden gehuisvest
comform alle wettelijke vereisten voor proefdieren. Ervaren
dierverzorgers verzorgen de ratten en gaan het welzijn van de dieren
elka dag na. Het vleesrijk voeder zal het welzijn niet schaden aangezien
deze vleesproducten ook door de mens gegeten worden. Op het einde
van de proef, nadat de dieren in slaap zijn gebracht door gas, worden
bloed en weefsels verzameld. Hierdoor blijft stress tot een minimum
beperkt.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Invloed van invriezen van muizeneicellen op eicelactivatie, bevruchting
en verdere embryonale ontwikkeling.

Looptijd van het project

februari 2018 - februari 2022 (4 jaar)

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Vitrificatie, AOA, PLCzeta, calciumpatroon, zincpatroon, bevruchting,
embryonale ontwikkeling

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
Translationeel of toegepast onderzoek

ja
ja

Reglementaire testen en routineproductie

Nee

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

nee

Behoud van soorten

nee

Hoger onderwijs of opleiding

nee

Forensisch onderzoek

Nee

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

nee

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Tot nu toe is het onderzoek naar het effect van vitrificatie op het
calcium- en zinkpatroon bij eicelactivatie alsook op de bevruchting en
verdere embryonale ontwikkeling zeer schaars tot afwezig. De huidige
studie zal het effect van vitrificatie onderzoeken op eicelactivatie
(calcium- en zinkpatroonanalyse), bevruchting en verdere embryonale
ontwikkeling. Muizeneicellen zullen op verschillende wijzen geactiveerd
worden: o.a. injectie met muizenzaadcellen, blootstelling aan SrCl2,
ionomycine, calcimycine, en TPEN.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dagelijks zijn er verscheidene patiënten die ICSI ondergaan. Dit
onderzoek zal duidelijkheid scheppen over de mogelijke cellulaire
veranderingen in een eicel door vitrificatie van eicellen en het effect
hiervan op eicelactivatie, bevruchting en verdere embryonale
ontwikkeling (in de mens). Daarnaast zal gekeken worden of het
calciumpatroon en zincpatroon na injectie van humane zaadcellen
wijzigt indien gevitrificeerde eicellen worden gebruikt. Indien geen
effect te zien is, dan kan dit onderzoek bijdragen tot het uiteindelijk
gebruiken van gevitrificeerde eicellen om de MOAT en MOCA uit te
voeren. Dit wil zeggen dat er een eicelbank kan worden aangelegd; zo
zal men nooit voor een probleem te komen staan als er op de dag van
MOAT of MOCA de muizen geen eicellen geven. Daarnaast zullen ook
andere klinieken de MOAT en MOCA kunnen uitvoeren: men kan dan
gevitrificeerde muizeneicellen bestellen om deze test uit te voeren.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Er zullen 204 vrouwelijke en 6 mannelijke B6D2F1 muizen nodig zijn om
alle experimenten te kunnen realiseren.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van

De muizen zullen een lichte vorm van pijn ondervinden bij de hormonale
injectie en uiteindelijk worden opgeofferd.
De dieren worden op een menswaardige manier gedood via cervicale
dislocatie zodat we de eicellen erna kunnen collecteren.
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deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

Voor deze studie zijn er geen alternatieven mogelijk. Literatuur toont
aan dat muizen de beste species zijn om dit onderzoek uit te voeren.

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Door onderzoek in de literatuur alsook eigen ervaring met muizen
weten we hoeveel muizen er nodig zijn voor het aantal eicellen dat we
nodig hebben. Hierdoor kunnen we goed het minimum aantal muizen
berekenen die nodig zijn hiervoor.

Voor dit onderzoek zullen B6D2F1 muizen gebruikt worden. Muizen zijn
species die in ons veld het best aanleunen tegen de mens qua
eicelactivatie, bevruchting, embryonale ontwikkeling,... Bovendien zijn
er reeds talrijke publicaties die het gebruik van B6D2F1 rapporteren
voor gelijkaardig onderzoek.
De dieren krijgen kooiverrijking onder de vorm van nestmateriaal en
schuilplaatsen in hun kooien. Ook worden sociale huisvesting toegepast
om stress minimaal te houden. De muizen zijn gevestigd in een lokaal
met een artificiële dag/nacht cyclus, Ook de passage van meerdere
mensen wordt tot een minimum beperkt.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Gebruik van aanvullende informatie verkregen door medische
beeldvorming bij de behandeling van hersentumoren

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Hersentumoren, Beeldvorming, Radiotherapie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Momenteel worden hersentumoren voor de start van de radiotherapie
gedetecteerd met anatomische medische beeldvorming. Met deze
beeldvormingstechniek kunnen de meest kwaadaardige tumorregio's
niet worden gedifferentieerd. Meer geavanceerde medische
beeldvormingstechnieken (met behulp van speurstoffen) kan dit
onderscheid wel maken. In deze studie wil men gebruik maken van vijf
verschillende speurstoffen om de verschillende tumorregio's te
onderscheiden. Vervolgens kan men tijdens de radiotherapie de meest
kwaadaardige tumorregio's extra bestralen zonder de totale
voorgeschreven stralingsdosis te overschrijden.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

We verwachten aan de hand van deze dierproef dat de bijkomende
informatie verkregen uit moleculaire medische beeldvorming zal
resulteren in een betere behandeling van hersentumoren. Deze
vooruitgang in de behandeling kan een verhoging in de levenskwaliteit
en overleving van de patiënten betekenen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

330 ratten

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

Bij alle dieren worden tumorcellen ingebracht in de hersenen. Dit zal bij
± 66% van de dieren effectief leiden tot tumorgroei. Het merendeel van
deze dieren krijgt radiotherapie, aangevuld met chemotherapie, als
kankerbehandeling. Deze behandeling kan niet genezen, maar vertraagt
het ziekteverloop. De controledieren krijgen geen behandeling. Er is
sprake van ernstgraad "ernstig".
Om onnodig leed bij de dieren te voorkomen, worden de dieren op
gepaste tijdspunten tijdens de studie gedood.

1209

woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Er moet nagegaan worden of het gebruik van verschillende speurstoffen
om bepaalde regio's in de tumor meer te bestralen nuttig is tijdens de
kankerbehandeling. Aangezien het niet verantwoord is om deze aanpak
onmiddellijk bij mensen te testen, is het nodig om dit eerst bij dieren na
te gaan. Dergelijke experimenten zijn enkel in levende proefdieren
mogelijk.

Aan de hand van de expertise van het labo werd een statistische analyse
uitgevoerd om het minimum aantal dieren per groep te bepalen.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Er wordt geopteerd om dit experiment uit te voeren met ratten
vanwege de grootte van de hersenen en het detail van de meettechniek.
Daarnaast werd de kennis uit voorafgaande proefdierstudies ook bij
ratten verkregen.
Om stress tijdens handelingen (vb radiotherapie, hersenscans…) te
minimaliseren worden de proefdieren telkens volledig verdoofd. Om
onnodig leed bij de dieren te voorkomen, worden de dieren op gepaste
tijdspunten tijdens de studie gedood.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Genetische en functionele heterogeniteit van T-ALL

Looptijd van het project

3 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

T-ALL; resistentie; heterogeniteit; NSG; xenograft

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Bloedkanker is het meest voorkomend type kanker bij kinderen en
wordt op dit moment behandeld met agressieve chemotherapeutica.
Hoewel de overleving voor kinderen met bloedkanker de afgelopen
jaren sterk is toegenomen, zijn deze chemotherapie behandelingen erg
toxisch voor de kinderen. Ook op langere termijn gaan ze gepaard met
belangrijke negatieve bijwerkingen zoals een verlaagd IQ, problemen
met fertiliteit en het ontwikkelen van secundaire tumoren op latere
leeftijd.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

In dit project willen we verschillende eigenschappen van T-ALL
integreren (namelijk immunofenotypische eigenschappen gecorreleerd
met de T-ALL lokalisatie en gevoeligheid aan therapie) om de
mechanismen die aan de basis liggen van therapieresistentie beter te
begrijpen. Deze inzichten kunnen uiteindelijk leiden tot nieuwe
strategiën om resistente T-ALL ziekte effectiever te bestrijden.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Bij dit onderzoek zullen 135 muizen gebruikt worden.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De negatieve effecten voor de dieren zijn voornamelijk de tumorgroei
en toxiciteit van chemotherapie. Van zodra de muizen tekenen zouden
vertonen van pijn of lijden ten gevolge van deze tumorgroei of therapie
zullen de dieren meteen euthanasie ondergaan. Andere negatieve
effecten omvatten injecties in een bloedvat van de staart. De injecties
zullen slechts voor kortstondige pijn zorgen.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Er is geen alternatieve dierloze methode in dit onderzoek uit te voeren.
Het gebruik van humane cellijnen die in plastiek flessen in leven worden
gehouden is onvoldoende voor dit project aangezien de interactie met
omliggende weefsel niet in rekening kan gebracht worden. Daarom
moeten er in vivo experimenten uitgevoerd worden als preklinische
tusssenstap naar klinische trials voor de behandeling van bloedkanker
bij kinderen.

We maken gebruik van het minimaal aantal dieren nodig om onze
vraagstelling in dit onderzoek te kunnen beantwoorden.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De keuze voor de muis als proefdier is gebasseerd op het feit dat
immunodeficiënte muizen ontwikkeld werden als model om humane
cellen in een in vivo setting te kunnen bestuderen. Deze
gehumaniseerde diermodellen vormen een ideaal platform om T-ALL
uitgebreid te karakteriseren en therapieën uit te testen in de context
van humane leukemie ontwikkeling. Het aantal ingrepen die kortstondig
of licht ongemak kunnen veroorzaken wordt in deze studie tot een strikt
minimum beperkt.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Evaluatie van nieuwe methode voor de behandeling van eierstokkanker

Looptijd van het project

2 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Nanogeneeskunde, toediening van intraperitoneale geneesmiddelen,
kankerbehandeling

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Over het algemeen wordt eierstokkanker gediagnosticeerd bij patiënten
in het late stadium van de ziekte wanneer kanker zich heeft verspreid
naar de andere organen in de buikholte. Hierin willen we materialen van
nanogrootte gebruiken die antikankergeneesmiddelen bevatten in
combinatie met een nieuwe chemotherapiemethode om het potentieel
van deze benadering voor de behandeling van eierstokkanker tumoren
en metastasen te bestuderen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Het uiteindelijke doel van dit project is om de patiënten met de
diagnose eierstokkanker te genezen in het late stadium van de ziekte.
Vanwege de verspreiding van tumorcellen naar de andere organen in de
buikholte, zijn chirurgische benaderingen en chemotherapie technieken
tot nu toe niet erg effectief geweest. Daarom willen we nanopartikels
gebruiken die antikankergeneesmiddelen bevatten die de kankercellen
specifiek kunnen herkennen en vernietigen. In onze studie zullen deze
nanopartikels worden geïntroduceerd in de buikholte van patiënten via
injectie of nebulizatie, wat mogelijks leidt tot een betere accumulatie
van de nanopartikels ter hoogte van de tumorcellen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Rat (athymische naakte rat), 238

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Alle experimenten worden gedaan op dieren onder narcose, dus er
wordt geen negatief effect verwacht van de toediening van de
materialen. Bij het ratmodel met IP tumoren kan pijn in de buikholte
worden verwacht indien de tumorgroei niet wordt gecontrolleerd. Dit
zal nauwgezet worden opgevolgd.
De ratten worden dagelijks geobserveerd, regelmatig gewogen en de
groei van de tumor gemeten. Als de tumorgroei een bepaalde grens
bereikt of ernstig ongemak veroorzaakt, worden de dieren op humane
wijze geëuthanaseerd en worden hun organen gebruikt voor verdere in
vitro experimenten.

1213

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Dit onderzoek probeert een alternatief te vinden voor de huidige
behandeling van ovariumkankers, waarbij we kankercellen doelgericht
kunnen vernietigen. De in vitro karakterisatie van de nanopartikels is
afgerond. Om het klinisch potentiëel te evalueren moet het in vivo
gedrag van de formulatie worden onderzocht. Er is geen alternatieve
dierloze methode voor dit project op basis van raadpleging van
verschillende bronnen.

De hoeveelheid dieren werd in dit experiment bepaald, teneinde
statistisch en wetenschappelijk relevante resultaten te verkrijgen. Na de
experimenten zullen organen van geëuthaniseerde dieren worden
gebruikt voor in vitro experimenten.

Naakte ratten worden in deze experimenten gebruikt omdat ze geschikt
zijn voor de ontwikkeling van een diermodel van IP-tumoren. Bovendien
hebben we een voldoende grote buikholte nodig om de nanopartikels
met nebulizatie te kunnen toedienen. Dit is zo bij de rat, maar
bijvoorbeeld niet bij de muis.
Alle experimenten worden gedaan wanneer de dieren onder diepe
anesthesie zijn. De ratten worden dagelijks geobserveerd, regelmatig
gewogen en de groei van de tumor gemeten. Als de tumorgroei een
bepaalde limiet bereikt of ernstig ongemak veroorzaakt, worden de
dieren op humane wijze gedood.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Analyse van mediale degradatie en remodellering van de aortawand bij
GT8/H1Δ muizen

Looptijd van het project

2 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

aortadissectie, Marfan muizen, beeldvorming

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het project waarvoor de muizen gebruikt zullen worden heeft tot doel
informatie over de biomechanische ontwikkeling en pathofysiologie van
een aortadissectie te verzamelen. Het is een ziekte met een hoge
mortaliteit en waarbij de onderliggende (biomechanische) oorzaken niet
volledig gekend zijn. We gaan een genetisch gemodificeerd
muizenmodel (GT8/H1Δ) gebruiken dat spontaan aorta aneurysma's en
dissecties gaat vertonen, om de meer te weten te komen over de
initiatie en propagatie van scheurtjes in de wand. Dit muizenmodel
wordt verkregen uit een kruising tussen H1D/H1D en GT8/+ muizen.
Deze muizen zullen zelf gekruisd en gekweekt worden in ons labo.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Deze kennis is noodzakelijk om een beter inzicht te verwerven in het
ziektemechanisme. Uiteindelijke doel is om deze nieuw verworven
kennis te gebruiken om het patiëntenbeleid verder te optimaliseren.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

GT8/+ muizen zullen met wild-type C57BL/6 muizen gekruist worden
ten einde heterozygoot mutante GT8/+ muizen te bekomen (N=50).
Homozygote H1D/H1D mannetjes en vrouwtjes zullen met elkaar
gekruist worden vanaf een leeftijd van 8 weken ten einde homozygoot
mutante H1D/H1D muizen te bekomen (N=50). De homozygote
H1D/H1D worden gekruisd met de hyterzygote GT8/+ om GT8/H1Δ te
verkrijgen (N=200).

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het

We verwachten dat de dieren een beperkt ongemak zullen ondervinden.
GT8/+ muizen worden namelijk gekenmerkt door thoracale aortaaneurysma’s. Dit fenotype is echter niet pijnlijk en wordt ook vaak
slechts per ongeluk vastgesteld bij de mens bij controle voor andere
klachten. H1D/H1D muizen worden namelijk niet gekenmerkt door
thoracale aorta-aneurysma’s en ondervinden dus geen ongemak.
GT8/H1D muizen worden gekenmerkt door ernstige aortadilatatie en –
1215

uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

dissectie/ruptuur. In principe is een aorta-aneurysma en -dissectie niet
pijnlijk en een ruptuur is plots en de dieren overlijden onmiddellijk.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

We hebben zowel data nodig over de initiatie van de aortascheur als
over de evolutie van de dissectie en remodellering van de aortawand.
Om aan deze criteria te voldoen, worden diermodellen gebruikt omdat
aortapathologieën op een gecontroleerde manier geïnduceerd en
opgevolgd kunnen worden, iets wat niet mogelijk is bij analyse van
humane medische beelden.

Het aantal dieren werd bepaald adhv een ruwe schatting van het aantal
toekomstige experimenten dat we willen uitvoeren.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De muis is een vaak gebruikte diersoort voor onderzoek naar cardiale
functie gezien de sterke overeenkomst met het cardiovasculair stelsel
van de mens. Dit vergemakkelijkt de translatie van de resultaten
bekomen in de muisstudie naar het humane fenotype. Op heden zijn er
nog geen andere geschikte (lagere) diermodellen, zoals zebravissen,
voorhanden voor de studie van dergelijke aorta pathologiën. Bovendien
staat de muis evolutionair dichter bij de mens dan zebravissen. De
muizen ondervinden maar een licht ongemak. Desalniettemin zullen de
dieren nauwgezet opgevolgd worden. Hiertoe zal gelet worden op
eventuele veranderingen in gedrag van de dieren (agressie, apathie, eeten drinkgedrag e.d.), staat van de vacht, ogen, oren, neus, staart,
lichaamshouding, ademhaling, enz.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Analyse van mediale degradatie en remodellering van de aortawand bij
GT8/H1Δ muizen

Looptijd van het project

2 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

aortadissectie, Marfan muizen, beeldvorming

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Aortadissectie is een ziekte waarbij er scheurtje onstaat in de
binnenkant van de wand van de aorta en waarbij er bloed in de
bloedvatwand kan gaan stromen. Het is een ziekte met een hoge
mortaliteit en waarbij de onderliggende (biomechanische) oorzaken niet
volledig gekend zijn. We gaan een genetisch gemodificeerd
muizenmodel gebruiken dat spontaan aorta aneurysma's en dissecties
gaat vertonen, om de meer te weten te komen over de initiatie en
propagatie van scheurtjes in de wand.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Deze kennis is noodzakelijk om een beter inzicht te verwerven in het
ziektemechanisme. Uiteindelijke doel is om deze nieuw verworven
kennis te gebruiken om het patiëntenbeleid verder te optimaliseren.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Er zullen 60 genetisch gemodificeerde muizen (GT8/H1Δ), 60 WT, 60
heterozygote GT8/- en 60 heterozygote H1D/- controle muizen gebruikt
worden

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

We verwachten dat de dieren een beperkt ongemak zullen ondervinden.
De beeldvormingsexperimenten die op de levende dieren worden
uitgevoerd, gebeuren onder anesthesie. De dieren ondervinden geen
pijn of ongemak van een aorta aneurysma. De dieren worden na de in
vivo beeldvorming opgeofferd zodat ook hoge resolutie ex vivo
beeldvorming kan plaatsvinden.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

We hebben zowel data nodig over de initiatie van de aortascheur als
over de evolutie van de dissectie en remodellering van de aortawand.
Om aan deze criteria te voldoen, worden diermodellen gebruikt omdat
aortapathologieën op een gecontroleerde manier geïnduceerd en
opgevolgd kunnen worden, iets wat niet mogelijk is bij analyse van
humane medische beelden.

Aantallen werden gebasseerd op onze resultaten uit een voorgaand
experiment met een ander muismodel. 60 GT8/H1Δ, 60 WT, 60 GT8/- en
60 H1D/- muizen zullen ervoor zorgen dat er zowel voldoende in vivo
data als ex vivo data beschikbaar is. Dit stelt ons in staat om de
progressie van de aortapathologie op te volgen, alsook om de
vergelijking met overeenkomstige controle dieren te maken.

De muis is een vaak gebruikte diersoort voor onderzoek naar cardiale
functie gezien de sterke overeenkomst met het cardiovasculair stelsel
van de mens. Dit vergemakkelijkt de translatie van de resultaten
bekomen in de muisstudie naar het humane fenotype. Op heden zijn er
nog geen andere geschikte (lagere) diermodellen, zoals zebravissen,
voorhanden voor de studie van dergelijke aorta pathologiën. Bovendien
staat de muis evolutionair dichter bij de mens dan zebravissen. De
beeldvormingsexperimenten die op de levende dieren worden
uitgevoerd, gebeuren onder anesthesie.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Effect van chirurgie van een primaire colontumor op het gedrag van
synchrone levermetastasen in een muismodel

Looptijd van het project

36 maanden

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

colonkanker; levermetastasen; chirurgie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Ongeveer 30% van de patiënten met colonkanker heeft uitzaaiingen in
de lever. De beste aanpak is niet met zekerheid vastgesteld; eerst kan
de primaire tumor worden verwijderd, gevolgd door resectie van de
levermetastasen, maar ook een omgekeerde volgorde ('liver first') kan
worden gehanteerd. Een mogelijk nadeel van upfront colonchirurgie is,
dat hierdoor de groei van de aanwezige metastasen kan worden
aangewakkerd. Het juiste mechanisme is niet gekend. Het doel van dit
onderzoek is na te gaan, in een muismodel, hoe chirurgie van de
primaire tumor de evolutie van reeds aanwezige levermetastasen
beïnvloedt en welke lokale en systemische mediatoren hiervoor
verantwoordelijk zijn.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Een muismodel bruikbaar voor verder onderzoek naar colorectale
levermetastasen wordt opgezet. In deze studie zullen we oa. te weten
komen welke mediatoren t.h.v. de primaire tumor, levermetastasen en
in het bloed een rol spelen. Dit opent perspectieven naar de toekomst
wat betreft behandelingsmogelijkheden.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

C57BL/6 muizen (n=101 (of 24)*) en BALB/c muizen (n=24 (of 101)*).
*afhankelijk van resultaten uit dierproef 1.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

Bij deze proef worden muizen geopereerd onder verdoving en met
pijnstilling. De muizen krijgen tumoren in de dikke darm en de lever. Alle
dieren ondergaan op het einde van de proef of bij enig teken van lijden
euthanasie (bv. onverwacht grote tumorvorming). Wegens deze
ingrepen wordt het effect geklassificeerd als 'matig'.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Momenteel zijn er geen alternatieve modellen beschikbaar (in vitro of
lagere diersoorten) die het toelaten het effect van chirurgie voor een
primaire colontumor op het gedrag van levermetastasen te
onderzoeken.

Het gebruikte aantal muizen per lot voorgesteld in de verschillende
dierproeven is een absoluut minimum om de variabiliteit binnen de
analyses op te vangen.

Muizen zijn de minst ontwikkelde diersoort bij dewelke dergelijk
gespecialiseerde kankermodel mogelijk is. Immuuncompetente muizen
worden gebruikt om de invloed van het immuunsysteem op de
ontwikkeling van primaire tumoren en metastasen te onderzoeken en
eventueel uit te sluiten.
De muizen worden in optimale omstandigheden gehuisvest en alle
ingrepen gebeuren onder narcose en adequate pijnstilling.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Toepassing van CRISPR-Cas9 genoom editing op muizen zygoten

Looptijd van het project

oktober 2018-oktober 2020

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

CRISPR/Cas9, muizen zygoten, vroege ontwikkeling

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

Ja

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

ja

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

In deze studie zullen we gebruik maken van de nieuwste genoom editing
technologie ‘CRISPR-Cas’ voor het uitvoeren van zeer efficiënte
genoombewerking op muiszygoten. Targets van de genoom editing in
deze studie zijn genen die betrokken zijn bij vroege pre-implantatieontwikkeling en embryonic genome activation (EGA). Verstoring van
deze genen wordt verondersteld duidelijke ontwikkelingsfenotypen te
veroorzaken die ons begrip van de ontwikkeling van muizen zullen
vergroten. De resulterende zygoten zullen geanalyseerd zullen worden
op blastocystniveau (dag 4), gebruikt worden derivatie van embryonale
stamcellen, of teruggeplaatst worden in een pseudodrachtige muis voor
de generatie van pups.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De creatie van conditionele allelen en het genereren van endogeen
getagde eiwitten in deze studie zal bijdragen aan een betere functionele
genetische kennis van de vroege muisontwikkeling.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

240 vrouwelijke B6D2D1 muizen (8-12 weken oud) en 58 mannelijke
B6D2F1 muizen (10-15 weken oud)

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

Vrouwelijke muizen zullen op humane wijze opgeofferd worden door
cervicale dislocatie. Euthanasie via cervicale dislocatie gebeurt op
ethisch verantwoorde wijze in een aparte ruimte om te voorkomen dat
andere dieren stress krijgen. Er zal voldoende zorg worden besteed aan
optimale omstandigheden van temperatuur en licht in hun kooien
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.
Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Elektrostatische precipitatie als meerwaarde voor drukgestuurde
intraperitoneale aerosolchemotherapie (EPIPAC)

Looptijd van het project

36 maanden

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

rat, buikvlieskanker, kankerbehandeling, chemotherapie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Er wordt verwacht dat elektrostatische precipitatie een meerwaarde kan
zijn bij een PIPAC-behandeling (Elektrostatische PIPAC - EPIPAC). Om dat
te kunnen aantonen is er echter extra onderzoek vereist. Het
experiment tracht dus aan te tonen of het aanleggen van een
elektrostatisch veld kan leiden tot een betere behandeling van
buikvlieskanker.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Het experiment maakt het mogelijk om PIPAC als toedieningsvorm voor
chemo verder te optimaliseren door een elektrisch veld aan te leggen
(EPIPAC). Het toedienen van een chemotherapeuticum door middel van
de geoptimaliseerde toedieningsvorm bij patiënten met buikvlieskanker
zou leiden tot een verbeterde progressie vrije overleving en eventueel
ook tot een verbeterde algemene overleving. Dat zal later worden
gevalideerd in een patiëntenstudie.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Maximum 130 ratten. Er wordt verwacht dat er minder ratten effectief
zullen worden gebruikt.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Kortstondige momenten van lichte pijn of ongemak zijn onvermijdelijk.
Het grootste deel van de proeven wordt onder verdoving uitgevoerd.
Uiteindelijk, na afloop van de proef, worden de dieren op een humane
wijze (T61, intraveneus, onder verdoving) gedood.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Er zijn momenteel geen alternatieve methodes of modellen beschikbaar
waarop de complexe werking van chemotherapie toegediend met die
nieuwe kankertherapie (EPIPAC) kan worden getest.

Het gebruik van max. 12 ratten (+ 1 negatieve controle) per lot is een
absoluut minimum om de reproduceerdbaarheid van de proeven na te
gaan en een idee te hebben over de spreiding van de resultaten.
Bovendien zal een aantal van 12 ratten per lot toelaten om de
variabiliteit binnen een analyse op te vangen. Bij elke proef wordt
nagegaan of het gewenste resultaat reeds is bereikt zodat eventueel
minder ratten nodig zijn per lot.

Om de effecten en mogelijke slaagkansen bij de mens van de
kankertherapie met de nieuwe toedieningvorm te testen, dient dat
onderzocht te worden in een diermodel dat zoveel mogelijk
eigenschappen gelijk heeft met de mens. Bovendien dient de buikholte
groot genoeg te zijn om de kankertherapie met de nieuwe
toedieningsweg uit te voeren. Een rat is de laagste diersoort die voldoet
aan deze vereisten. Verdoving en pijnstilling zullen toegediend worden
bij elke ingreep en dieren zullen geëuthanaseerd worden bij ziekte, pijn
of ongemak.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

1224

Titel van het project

De rol van een TGFb superfamilie lid in de ontwikkeling van
osteoarthritis

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Osteoarthritis

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Voor de behandeling van osteoarthritis zijn er nog geen efficiënte
medicijnen beschikbaar. Dit onderzoek betreft een nieuwe potentiële
target met de hoop op lange termijn een nieuw medicijn op de markt te
kunnen brengen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Op lange termijn kan dit project leiden tot een nieuwe behandeling van
osteoarthritis.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

100 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Matige ernst. De dieren worden opgeofferd na de proeven.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

Een muis is het enige model om een ziekte in vivo te kunnen
bestuderen.

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Er worden voldoende maar niet te veel muizen opgenomen om
statistische significantie te kunnen bekomen. Bovendien loopt het
model voldoende lang.

We kunnen specifieke knock-out muizen creëren. Deze hebben het
betreffende gen niet en kunnen vergeleken worden met de muizen die
het gen wel nog hebben. De muizen worden dagelijks gemonitord.
Bovendien hebben ze schuilhokjes en nestmateriaal. Er worden een
beperkt aantal muizen per kooi gehouden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Studie naar de invloed van chemokines op de geïnduceerde effecten van
beweging op het onstaan en het verloop van reumatische symptomen

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

biomechanische stress, reumatische symptomen, ccl2-ccr2 axis

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Beweging (biomechanische stress) blijkt duidelijk een effect te heben op
het ontstaan en de progressie van chronische gewrichtsziekten. Hier
zoeken we de achterliggende rede van deze significante invloed (ccl2ccr2 axis driven).

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Het onderzoek kan bijbrengen in de kennis van beweging op chronische
gewrichts ziekten en mogelijke behandelingsmethoden.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

In dit experiment worden wild type muizen, CCL2-/- en CCR2-/- muizen
zonder ziekte phenotype gebruikt worden (66-22-22)

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De muizen zullen matige negatieve effecten ondervinden tijdens een
deel van de proef.
humane eindtermen

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

In dit experiment is het noodzakelijk om dieren te gebruiken omdat het
onmogelijk is om in vitro de complexe interacties in het immuun
systeem te schetsen.

Door ervaring en de gehanteerde proefopzet alsook en de verschillende
technieken zijn we in staat om het aantal muizen tot een minimum te
beperken

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)

Muizen zijn qua genetische expressie en immuno celtypes zeer
overeenkomstig met de mens.

Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Ad libidum voedsel in de kooi, korte duur van het experiment.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Fungarth: Rol van de intestinale commensale fungi tijdens de
ontwikkeling van artritis

Looptijd van het project
Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)
Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

ja

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het intestinaal microbioom speelt een heel belangrijke rol tijdens de
ontwikkeling van het immuunsysteem, en ontregelingen van het
intestinaal microbioom zijn gelinkt aan een een brede waaier van
humane ziekten, inclusief gewrichtsontsteking. Het microbioom is de
verzameling van micro-organismen die in en op ons lichaam leeft, en
bestaat voornamelijk uit bacteriën, maar ook uit een significante
populatie commensale fungi, archaea en protozoa. Er wordt vaak
uitsluitend gefocust op bacteriën, terwijl ook fungi een heel belangrijke
immunomodulerende functie hebben, typische Th17
immuunpolarisatie. In dit project wensen we de immuunmodulerende
rol van intestinale fungi bestuderen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Deze studie kan ons een beter inzicht geven over de mogelijks
pathologische functies van een ontregeld mycobioom (commensale
fungi), wat kan optreden bv. tijdens antibioticabehandeliing. Een beter
begrip van de immunologische functies van het mycobioom kan leiden
tot de identificatie van nieuwe diagostische merkers, of perspectieven
bieden voor de ontwikkeling van nieuwe therapeutica die intereferen
met anti-fungi immuunresponsen, of fungi-gebaseerde probiotica.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Ongeveer 300 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

We voeren proeven uit binnen gestandardiseerde ziektemodellen van
gewrichtsontsteking, wat aanleidig geeft tot mild inflammatoir lijden. De
dieren worden steeds op een humaan eindpunt geëuthanaseerd voor
immunologische analyse.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

De complexiteit van een immunologische respones tijdens interacties
van commensale micro-organismen en de gastheer is zo groot dat dit
onmogelijk juistte modelleren valt in in vitro modelsystemen. Waar
mogelijk proberen we echter muis-experimenten te vermijden:
bijvoorbeeld kunnen we gebruik maken van primaire intestinale
organoiden die worden gestimuleerd met microbiota-afgeleide
componenten.

We houden ons volledig aan het aantal muizen die nodig zijn om tot
significante conclusies te komen, beschreven in dit ECD.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Muizen worden standaard gebruikt als experimenteel model wegens de
immunologische parallellen met mensen, het gemak voor huisvesting en
de beschikbare tools en technologieën, inclusief kiemvrije
muismodellen. Pijn wordt gemimimaliseerd door muizen op een
humaan eindpunt te euthanaseren.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

1230

Titel van het project

Analyse van de rol van een eiwit in de ontwikkeling van het
immuunsysteem van muizen

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Orgaan, ontwikkeling

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

De bedoeling is om de rol van een specifiek eiwit in bothomeostatse te
onderzoeken. Dit eiwit is van belang voor de regeling van het
immuunstelsel, maar zijn rol in bothomeostatse is nog niet onderzocht

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit onderzoek kan kennis bijbrengen over de functie van dit eiwit in
verscheidenen botaandoeningen/defecten, al dan niet van autoimmune aard

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

120 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De muizen kunnen vermageren doordat ze een olie-achtige suspensie
toegediend krijgen. Er worden geen verdere handelingen met de dieren
uitgevoerd tot de dag van euthanasie. Voor weefselisoaltie zullen de
dieren geeuthanaseerd worden. We verwachten dus geen bijzondere
negatieve effecten.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Deze genetische modificatie is enkel beschikbaar in de muis; bovendien
hebben we celtypes nodig die we niet in lagere organismen kunnen
terugvinden en die in het bezit moeten zijn van de genetische
modificatie (nood aan primaire cellen). Dit noodzaakt het gebruik van
muizen.

Gebaseerd op voorgaande studies, is een minimum van 22 dieren per
groep vereist om significante verschillen te kunnen detecteren tussen
genetisch gemanipuleerde muizen en geschikte controles.
Kruising van verschillende genetisch gemanipuleerde muizen leidt tot
meerdere groepen die vergeleken moeten worden om de precieze
cellen te bepalen waarin dit proteïne een rol speelt in autoimmuunziekten.
De muis is nog altijd een van de beste diersoorten voor genetische
manipulatie. Aangezien we nood hebben aan primaire cellen met een
bepaald genotype zullen we dus gebruik maken van dit muismodel om
na te gaan in hoeverre een bepaald eiwit de bothomeostase kan
beinvloeden

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

1232

Titel van het project

Validation of the AcTakine concept in a fully optimized human immune
system (HIS) mouse model

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

kanker, immunologie, Type I IFN, AcTakine

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

We stellen een nieuwe kankerbehandeling voor die een alternatief
vormt voor de conventionele methoden gebaseerd op cytokines die nu
in de kliniek worden gebruikt Deze laatste worden nog vaak gelinkt aan
ernstige neveneffecten en bovendien blijven het sterftecijfer en de
ontwikkeling van resistentie bij patiënten hoog. Om deze redenen
beschrijven we in dit project AcTakines: een vorm van niet-toxische
cytokines die specifiek binden op bepaalde cellen van de kanker en/of
het immuunsysteem van de patiënt. Deze AcTakines blijven inactief
wanneer ze in het bloed circuleren en worden pas actief na binding op
de immuun-en/of kankercel(len) waartegen zij specifiek zijn gericht.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Het uittesten van deze AcTakines in dit project moet leiden tot een
heropleving van het gebruik van cytokines voor de behandeling van
kanker, maar dan zonder ongewenste neveneffecten. Het gebruik van
muizen met een gehumaniseerd immuunsysteem is als pre-klinische
brug van onschatbare waarde om het effect van AcTakines bij de mens
aan te tonen en verder te onderzoeken. Naast een sterk anti-tumoraal
effect bezitten cytokines ook anti-virale en -inflammatoire
eigenschappen en kunnen zij auto-immuniteit onderdrukken. In de
toekomst zullen AcTakines ook onderzocht worden op hun efficiëntie in
het behandelen van deze aandoeningen, gebaseerd op de resultaten
verkregen in dit project.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

We zullen gebruik maken van zowel mannelijke als vrouwelijke NSG
muizen. Voor de uitvoering van het volledige project vragen we 2310
muizen aan.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het

NSG muizen met een gehumaniseerd immuunsysteem ondervinden
geen last van hun immuundeficiënte status aangezien zij in volledig
steriele condities worden gehuisvest. De tumoren worden onder de huid
ingeplant, waardoor de tumorgroei geen effect heeft op de algemene
gezondheid van de muizen. Op het einde van het experiment worden
alle dieren op humane wijze opgeofferd om immunologische organen te
analyseren.
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uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Alvorens AcTakines zullen getest worden in dit gehumaniseerd
muismodel, worden zij eerst in het lab getest op hun functionaliteit. Pas
als zij een effectief hebben in vitro, zullen zij getest worden in muizen.
Voor deze muizenproeven bestaan geen alternatieve methoden meer.
Absolute meerwaarde van dit project is dat de AcTakines zullen getest
worden in gehumaniseerde muizen, waarvan het immuunsysteem dat
van bij de mens weerspiegelt, i.t.t. het gebruik van gewone muizen. Op
die manier vormen zij een onmisbare brug naar het gebruik van
AcTakines voor de behandeling van kanker bij de mens.

Het minimum aantal dieren dat nodig is om significante resultaten te
bekomen wordt bepaald aan de hand van gangbare statistische
methoden. Door strikt toe te zien op het goede verloop van de
experimenten, wordt ervoor gezorgd dat experimenten niet nodeloos
hoeven te worden herhaald. Enkel AcTakines die in vitro een effect
bleken te hebben op cellijnen, worden in muizen getest. Zo wordt de
kans dat één of meerdere AcTakines in een muizenproef helemaal géén
effect vertonen tot het minimum herleid.

NSG muizen zijn door hun immuundeficiënte status ideaal voor
transplantatie met menselijke stamcellen en de daaropvolgende uitgroei
van een humaan immuunsysteem. Gehumaniseerde muizen vormen
door de aanwezigheid van een breed spectrum aan menselijke
immuuncellen een uitstekend model voor het nagaan van het effect van
nieuwe immunotherapieën voor de behandeling van kanker bij de mens.
Alle dieren worden dagelijks gecontroleerd op eventuele ongemakken.
Alle manipulaties worden uitgevoerd door technisch onderlegd
personeel, waardoor het ongemak voor de dieren tot een minimum
wordt herleid.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

1234

Titel van het project

Nieuwe medicijnen ontwikkelen tegen bloedkanker

Looptijd van het project

2 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

MCL, B-cellymfoom, muismodel, preklinisch

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Mantel cellymfoom (MCL) is een bloedkanker waarbij normale B-cellen
veranderen in aggressieve kankercellen. MCL komt vooral voor bij
senioren en is op dit moment ongeneesbaar. Dit komt omdat MCL
patienten vaak niet reageren op de huidge geneesmidelen en vaak
hervallen. Er is nood aan nieuwe manierer waarop we nieuwe
medicijnen tegen MCL kunnen testen vooraleer die op de mens kan
worden getest. Wij hebben een muismodel voor MCL ontwikkeld dat
hiervoor gebruikt kan worden. Maar jammergenoeg, zijn de cellen van
ons muismodel niet echt agressief. Wij willen onze MCL cellen
agresiever maken door de expressie van een tumor suppressor te
verminderen. In dit project willen we als preklinische studie twee
medicijnen testen om zo MCL in de muis te bestrijden.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Indien we onze MCL tumoren 'agressiever' kunnen maken, laat dit ons
toe om een grote hoeveelheid medicijnen (of combinaties van
medicijnen) tegen MCL te testen. Dit kan kan leiden tot nieuwe
therapiën voor de uitroeing van de bloedkanker MCL.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

in dit project zullen 185 muizen gebruikt worden

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

De negatieve effecten voor de dieren zijn voornamelijk de tumorgroei.
Van zodra de muizen tekenen zouden vertonen van pijn of lijden ten
gevolge van deze tumorgroei zullen de dieren meteen euthanasie
ondergaan. Andere negatieve effecten omvatten injecties in de
staartader en buik voor de toediening van respectievelijk tumorcellen en
een substraat voor niet-invasieve opvolging van de tumorgroei. Muizen
zullen voor deze opvolging ook kort verdoofd worden met het gas
isofluoraan. De injecties zullen slechts voor kortstondige pijn zorgen. De
medicijnen zullen oraal toegediend worden bij de muizen.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Van zodra de muizen tekenen zouden vertonen van pijn of lijden ten
gevolge van deze tumorgroei zullen de dieren meteen euthanasie
ondergaan.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De alternatieve dierloze methode in dit onderzoek is het gebruik van
humane cellijnen. Echter, deze cellijnen worden in plastic flessen in
leven gehouden waardoor de effecten van de interactie met omliggende
weefsel niet in rekening kan gebracht worden. Daarom moeten er in
vivo experimenten uitgevoerd worden als preklinische tusssenstap naar
klinische trials met deze behandeling van bloedkanker.

Via statistische power analyse hebben wij het exact aantal dieren
berekend dewelke minimaal nodig zullen zijn om onze vraagstelling in
dit onderzoek te kunnen beantwoorden.

De keuze voor de muis als proefdier is gebasseerd op het feit dat muizen
genetische en anatomisch heel dicht aanleunen tegen de mens,
waardoor verschillende ziektes (waaronder ook kanker) kunnen
nagebootst worden in de muis. Door de ziekte in proefdieren te
bestuderen en te begrijpen kunnen we nieuwe medicijnen testen die
met hoge waarschijnlijkheid ook werkzaam zullen zijn bij mens.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Gereguleerde celdood in emfyseem.

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

emfyseem / COPD / gereguleerde celdood / necroptose / ferroptose /
elastase

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

COPD is een ziekte met hoge prevalentie waarvoor tot op heden geen
enkele ziekte-modulerende therapie bestaat. De ontstekingsreactie in
patiënten met COPD blijft bestaan zelfs na een rookstop, mogelijks door
een onevenwicht tussen celoverleving en celdood. Verschillende
publicaties hebben aangetoond dat verlies van structurele cellen door
apoptose kan leiden tot weefsel destructie en het vergroten van de
alveolaire ruimte (=emfyseem). Het doel van dit project is om het effect
van gereguleerde celdood modulatie te bestuderen, op een
farmacologische en genetische benadering, in een muismodel voor
emfyseem gemedieerd door intratracheale elastase blootstelling.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Recent is er veel aandacht voor verschillende vormen van gereguleerde
celdood in verschillende inflammatoire ziektemodellen. Echter is er nog
geen onderzoek verricht naar het effect van gereguleerde celdood
modulatie in emfyseem. Inzichten verkregen uit deze muisproeven
zouden vertaald kunnen worden naar de kliniek waardoor deze
experimenten aan de basis zouden kunnen liggen voor het ontwikkelen
van een nieuwe therapie voor patiënten met COPD.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Maximaal 970 muizen.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Tijdens de eenmalige intratracheale instillatie worden de dieren
kortstondig verdoofd, welke gepaard kan gaan met een korte periode
van matige stress. Tijdens intraperitoneale injecties en longfunctie
metingen kan een kortstondige periode van matige stress optreden.
Het verzamelen van stalen en weefsel gebeurt na euthanasie, via een
overdosis pentobarbital.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

We doen zoveel mogelijk in vitro werk waar mogelijk. Er bestaat geen
goed in vitro alternatief voor het bestuderen van het effect van
celdoodmodulatie in emfyseem. Dieren zijn volledige fysiologische
entiteiten waar alle weefsels en celtypes aanwezig zijn. Aangezien de
cellulaire communicatie en interacties intact zijn (in tegenstelling tot
cellijnen) kan via het gebruik van muismodellen de pathogenese van
verschilllende ziektebeelden nagebootst worden. Hierdoor kunnen we
meer inzicht verwerven in belangrijke mechanistische pathways die de
ziekte drijven.

We gebruiken enkel het aantal dieren nodig om een statistisch
significant verschil te vinden tussen de verschillende groepen. Dit aantal
werd berekend aan de hand van een sample size calculator en via
jarenlange ervaring van het labo. Bovendien gebeurt voor aanvang van
elk onderzoek een uitgebreide literatuurstudie om replicatie van reeds
bestaande dierproeven te vermijden. Over het al dan niet uitvoeren van
experimenten wordt beslist op basis van de resultaten van voorgaande
experimenten.

Al jarenlang worden muizen ingezet in het onderzoek naar de
pathogenese van COPD. Het zijn dieren die makkelijk te huisvesten zijn
en waarvan diverse knockout stammen aanwezig zijn. Het elastase
model is een acuut model met zeer uitgesproken emfyseem, dit in
tegenstelling tot 4 en 24 weken rookblootgestelde muizen waar geen en
milde emfyseem optreedt. Door de onstabiliteit van de beschikbare
compounds is het chronisch rookmodel minder geschikt voor het
bestuderen van het effect van celdood modulatie.
Met uitzondering van de experimentele handelingen worden de dieren
steeds gehuisvest in groep en met kooiverrijking om hun natuurlijke
habitat zoveel mogelijk na te bootsen. De pijn van de dieren wordt
geminimaliseerd door de dieren onder een algemene verdoving te
plaatsen (isofluraan voor de intratracheale instillaties en
pentobarbituraten voor het verzamelen van weefsels en stalen).

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Het in beeld brengen van dendritische cellen door gebruik te maken van
nanopartikels met luminescente eigenschappen.

Looptijd van het project

3 jaar (1/06/2018 - 1/06/2021)

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Persistente luminescentie, lipiden, nanopartikels, optische
beeldvorming

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Voor immunotherapeutische doeleinden moet er worden nagegaan of
dendritische cellen (DC), na injectie, migreren naar de oppervlakkige
lymfeknopen. Een interessant alternatief voor medische
beeldvormingstechnieken zoals magnetische resonantie beeldvorming
(MRI) en positron emissie tomografie (PET) zou beeldvorming op basis
van luminescentie zijn. In het project zullen de dendritische cellen
worden ‘beladen’ met een hoeveelheid aan luminescente nanopartikels
(NP) die geen toxiciteit en geen negatieve effecten op de celfunctie
veroorzaken. De luminescentie, in de cellen, wordt geactiveerd door de
cellen kort te belichten met een UV bron. De cellen zullen onmiddellijk
na activatie geïnjecteerd worden in het proefdier. Het proefdier zal
letterlijk beginnen schijnen en het vrijgestelde licht zal worden
gedetecteerd door een camera waardoor de locatie van de cellen gaat
worden achterhaald. Het uiteindelijk doel is om deze techniek te
gebruiken bij de patiënten.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De kostprijs om patiënten op te volgen via luminescente beeldvorming
ligt enerzijds veel lager dan bij beeldvormingsmodaliteiten zoals MRI of
PET. Anderzijds is de techniek eenvoudig, minder complex en veiliger
zodat er veel minder voorzorgsmaatregelen zullen moeten worden
genomen om de veiligheid van de patiënten te waarborgen. Verder
kunnen de beelden snel gegenereerd worden waardoor scantijden
beperkt zijn. Kortom, luminescente beeldvorming is een veilige
visualisatie techniek die de locatie van cellen, 'beladen' met
luminescente NP, oppervlakkig tot ongeveer 2 cm kan bepalen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Er zullen 5 muizen nodig zijn om de het experiment uit te voeren.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de

Tijdens alle handelingen zoals de onderhuidse injectie en de
beeldvorming worden de dieren allemaal verdoofd via isufluraan.
Wanneer de DC onderhuids geïnjecteerd worden kan er echter een
lokale ontsteking ontstaan en wordt de ernstgraad als licht ingeschat.
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dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De muizen zullen gedood worden.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De bedoeling van het project is om via luminescente beeldvorming de
potentiele migratie van dendritische cellen naar de lymfeknopen te
achterhalen in het kader van immunotherapie. Gezien we het potentieel
van luminescentie bij DC migratie enkel kunnen nagaan in een levend
organisme zijn in dierproeven noodzakelijk

Voor statistische redenen worden er vijf replicaten voor elke conditie
gebruikt. De muizen kunnen na de dood verder gebruikt worden in de
experimenten buiten het lichaam waardoor het nut wordt
gemaximaliseerd.

Er zijn reeds verscheidene experimenten uitgevoerd op muizen om de
migratie van dendritische cellen te achterhalen met verschillende
beeldvormingstechnieken zoals MRI, PET, fluorescente beeldvorming
(zoals o.a. upconversion nanopartikels). Om onze resultaten te kunnen
vergelijken met die specifieke onderzoeken wordt er verkozen om met
dezelfde diersoorten te werken.
Alle handelingen die met de muizen worden verricht zullen gebeuren
onder totale verdoving met isofluraan. De injecties en beelvorming
zullen telkens plaatsvinden onder totale verdoving zodat de muizen
minimale stress ervaren.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Testen van een nieuwe therapie voor leverkanker

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

leverkanker

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Leverkanker is een van de meest voorkomende kankers en een van de
belangrijkste kanker-gerelateerde doodsoorzaken wereldwijd. Tot op
heden bestaat geen afdoende therapie voor vergevorderd leverkanker,
waarij resectie niet meer mogelijk is. In dit experiment wensen wij een
nieuwe therapie te testen voor leverkanker door gebruik te maken van
een muismodel.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Preklinische resultaten die wijzen op een nieuw therapeutisch
potentieel voor leverkanker.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Muizen, bij benadering 500

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Leverkanker wordt geïnduceerd in muizen waarbij deze dieren over een
periode van 4-5 maanden worden opgevolgd. De laatste 5 weken van de
inductie kunnen zij hinder en ongemak ondervinden. De dieren worden
geobserveerd en indien gezien wordt dat ze toch ernstig lijden worden
ze onmiddelijk geëuthaniseerd.

Toepassing van de 3Vs

1241

1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Ons in vivo experiment wordt aangevuld met in vitro assays.Echter, om
een nieuwe therapie preklinisch te testen zijn we genoodzaakt gebruik
te maken van een diermodel.

Het aantal dieren werd bepaald adhv statistische analyses.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het gebruikte model om leverkanker te induceren is het best
gekarakteriseerd in muizen. De architectuur en werking van de
muizenlever weerspiegelen goed deze van de menselijke lever. Uit
eerdere experimenten is gebleken dat muizen zeer geschikt zijn voor
deze proeven. De muizen worden dagelijks geobserveerd en in geval
van ernstig ongemak en lijden worden ze onmiddelijk geëuthaniseerd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Evaluatie van mineralen in een model voor alcoholisch leverlijden

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Leverschade, isotopen, mineralen, alcohol

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Chronische leverziekten leiden tot leverfibrose/cirrose en portale
hypertensie, wat gepaard kan gaan verschillende complicaties. Een
correcte diagnose en prognose van deze patienten is belangijk mbt. de
keuze van therapie. Patienten met leverschade vertonen een wijziging in
mineralensamenstelling in het serum, gelinkt met de ernst van de
aandoening. Echter de factoren betrokken bij deze wijziging zijn niet
gekend. Met dit onderzoek willen we nagaan welke pathophysiologische
mechanismen tijdens chronische leverziekten betrokken zijn bij de
wijziging van de samenstelling van essentiële mineralen in het serum.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Ontrafelen van de mechanismen betrokken in de wijziging van de
isotopische samenstelling van essentiële mineralen in het serum van
chronsiche leverpatiënten kan een belangrijke bijdrage leveren mbt. de
pathogenese, diagnose en prognose van deze patiënten.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Ongeveer 50 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Er zal gewerkt worden met een muismodel dat de humane effecten van
alcoholisch leverlijden nabootst. Hierbij wordt het leverlijden
geïnduceerd met behulp van een ethanol-rijk dieet in combinatie met de
orale toediening van ethanol. Slechts een beperkt deel van de muizen
die tot het eindstadium wordt gehouden, kunnen gedurende een korte
periode lijden ondervinden. Deze dieren worden dan ook niet langer
gehouden dan nodig en humane eindpunten worden steeds gehanteerd.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Aangezien de complicaties verbonden aan chronisch leverlijden
ontstaan door een wisselwerking tussen verschillende celtypes in de
lever en verschillende organen, kunnen deze aandoeningen niet worden
nagebootst adhv. in vitro assays en is een levend organisme
noodzakelijk.

Het aantal dieren nodig om tot betrouwbare resultaten te komen werd
statistisch berekend met een minimum aantal dieren als streefdoel.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De architectuur en werking van de muizenlever weerspiegelen goed
deze van de menselijke lever. De gebruikte diermodellen werden ook
beschreven in ratten maar voor deze proeven werd gekozen voor de
kleinst mogelijke diersoort mbt. de gebruikte modellen. De gezondheid
van de dieren wordt dagelijks gecontroleerd (observatie van het
gewicht, eten, drinken, gedrag…). Indien de muizen ernstig lijden
vertonen worden ze geëuthanaseerd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

ER stress in anti-kanker therapie

Looptijd van het project

4 jaar (2018 - 2022)

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

ER stress, immunogene lipiden, anti-kanker therapie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het doel van het huidige projectvoorstel is de identificatie van lipiden
die gegenereerd worden in cellen die ER stress ondergaan, alsook de
mechanismen waarmee UPR-geinduceerde lipiden binden aan het
antigen-presenterende molecule CD1d en NKT cel activatie veroorzaken.
Deze immunogene lipiden die in cellen gegenereerd worden tijdens UPR
zullen geevalueerd worden voor immunotherapie ter bestrijding van
verschillende tumoren.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Hoewel het gebruik van glycolipiden die niet afkomstig zijn van
zoogdieren kan leiden tot een sterke anti-tumor respons, is er
verrassend weinig geweten over de rol van endogeen gegenereerde
glycolipide antigenen in de context van anti-tumor responsen. We
anticiperen dat identificatie van potentieel endogene lipide antigenen
met sterke immunogeniciteit noodzakelijk is om efficiente en
langdurende anti-tumor immuniteit te bereiken.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

muis - 1100

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Ten gevolge van de tumor kunnen de dieren gewicht verliezen. Indien
ze meer dan 20% van hun originele gewicht verliezen of andere klinische
symptomen tonen zullen humane eindpunten toegepast worden. De
genetische modificaties van de muizen zelf resulteren niet in een pijnlijk
fenotype. De verwachte ernstgraad varieert afhankelijk van het
experiment van matig tot ernstig.
De dieren zullen geeuthanaseerd worden.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het is voor dit project noodzakelijk om muizen te gebruiken als bron
voor innate-like T cellen en antigen-presenterende cellen, en om het in
vivo effect van genetische modificaties te evalueren in de context van
anti-kanker therapie.

Op basis van eerder verkregen onderzoeksresultaten werd aangetoond
dat het gekozen aantal dieren voldoende zal zijn om een betrouwbaar
resultaat te verkrijgen.

Een muismodel is het enige geschikte model voor dit anti-kanker
therapie onderzoek. Bovendien zijn muismodellen het enige geschikte
model om de in vivo interactie van genetisch gemodificeerde antigenpresenterende cellen en innate-like immuuncellen onder cellstress in
kanker immunotherapie te onderzoeken. De nodige expertise in ons
labo verzekert dat de noodzakelijke maatregelen getroffen worden om
het lijden van de dieren te minimaliseren.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Karakterisatie van abcc6a mutanten als model voor Pseudoxanthoma
elasticum en gebruik van deze modellen in high-throughput chemical
compound screening

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Pseudoxanthoma elasticum, PXE, zebravis, abcc6a, compounds

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Pseudoxanthoma elasticum (PXE) is een autosomaal recessieve
bindweefselaandoening als gevolg van mutaties in ABCC6. Elastische
vezels mineralizeren en breken waardoor patiënten een variabel scala
aan symptomen krijgen, vb.: loshangende huid, oogproblemen en bloedingen, perifeer vaatlijden. Er bestaan geen medicijnen voor PXE,
behandeling is louter symptomatisch. Om geneesmiddelen te
identificeren willen we zebravissen gebruiken als screeningsorganisme.
Hiertoe identificeren we het ziektebeeld in vismodellen met mutaties in
abcc6a (het equivalent van ABCC6). Daarna worden de modellen
gebruikt om erkende medicijnen en stoffen te testen om medicijnen
voor PXE te vinden.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Fundamenteel onderzoek: Karakterisatie van de abcc6a
zebravismodellen laat ons toe om een nieuwe en efficiënte
screeningstool te ontwerpen specifiek voor PXE. Het stelt ons in staat
om diepgaandere analyses van het ziekteproces uit te voeren waaruit
meer inzicht over het ziektebeeld bij patIënten verworven wordt, m.a.w.
het stelt ons beter in staat PXE te begrijpen. Translationeel/toegepast
onderzoek: Screening van producten met een potentiële werking stelt
ons in staat om op een veilige en verantwoorde manier curatieve
therapieën te vinden en zo patiënten beter te helpen. Ook verschaft het
screenen ons meer inzichten over de onderliggende mechanismen van
PXE.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Zebravissen: 3 modellen te karakteriseren (6240) + screening 3
modellen (3600 vissen/product)*20 = 78240. Aantallen = 1 uitvoering +
2 herhalingen.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke

Uit literatuur wordt verwacht dat volwassen mutante vissen (25% van
de dieren) meer botvorming hebben en scoliose kunnen ontwikkelen.
Kunnen ze niet normaal zwemmen of voeden, dan worden deze
geëuthanaseerd via een overdosis verdovingsmiddel. De dieren die voor
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of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

screening gebruikt worden zijn jonger en zullen hiervan geen last
hebben.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Om een diermodel volledig en correct te karakterisen is het noodzakelijk
om de dieren (en hun verschillende weefsels) zelf te bestuderen. Om
producten te screenen en gelijktijdig de werkzaamheid te evalueren is
het sneller, accurater en efficiënter om de werking in een gevestigd
diermodel te testen. Diermodellen stellen ons in staat om, ondanks dat
de onderliggende mechanismen onbekend zijn, toch de werking van een
product te evalueren. De onderliggende farmacologische activiteit in
een organisme is ook te ingewikkeld om met computer analyses of cellbased assays de correcte werking van een product te evalueren.

De aantallen zijn getoetst aan en opgesteld volgens eerder
goedgekeurde aanvragen voor gelijkaardige doeleinden met dezelfde
technieken in ons laboratorium. Karakterisatie gebeurt post-mortem,
enkel in geval van product screening worden levende dieren behandeld.
Indien de situatie zich ertoe leent, zullen we het aantal gebruikte dieren
verder reduceren. Bv.: screening van producten is aangevraagd voor de
3 modellen. Indien blijkt dat een model niet betrouwbaar
gekarakteriseerd kon worden dan zal dit model niet meegenomen
worden in de productscreening.

Zebravissen worden beschouwd als het beste organisme voor chemical
compound screening: producten zijn eenvoudig toe te dienen via het
zwemwater, de ontwikkeling is gemakkelijk te volgen en omwille van de
grote hoeveelheden eieren is het effect van een product veel accurater
in te schatten. Evolutionair gezien komen de fysiologische processen in
zebravissen ook sterk overeen met die van mensen en andere
proefdieren (muizen, ratten,...). Ongemak wordt geminimaliseerd door
bij compound screening te kiezen voor jongere vissen (tot 10 dagen in
de ontwikkeling) omdat deze nog geen pijnlijk beeld hebben kunnen
ontwikkelen. Bij werkzame producten wordt er indien mogelijk ook
gekeken naar de werking hiervan bij volwassen dieren. In geval van
abnormaal functioneren (niet zwemmen of eten) worden dieren
geëthanaseerd met 25x Tricaïne (overdosis erkend anaestheticum).

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Het bestuderen van geneesmiddelafgifte en geneesmiddelverdeling in
bloedvaten van muizen van geneesmiddel-beladen gasbelletjes met
behulp van echografie: Pilootstudie

Looptijd van het project

3 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

bloedvaten, geneesmiddelafgifte, echografie, microbelletjes

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Lokale vrijstelling van geneesmiddelen kan bij vele ziekten een voordeel
bieden door het verminderen van bijwerkingen in andere, gezonde
organen en het mogelijk verhogen van de dosis van het geneesmiddel.
In vitro onderzoek heeft uitgewezen dat echografie (ultrasound) een
techniek is die zo een lokale geneesmiddelvrijstelling kan
teweegbrengen wanneer het gebruikt wordt in combinatie met
geneesmiddel-beladen gasbelletjes (microbelletjes). De doelstellingen
van deze studie is om dit systeem te testen in een intact
bloedvatsysteem om te achterhalen of geneesmiddelen en
geneesmiddeldragers van verschillende groottes selectief kunnen
worden afgegeven aan weefsel dat werd blootgesteld aan ultrasone
bestraling. Hierbij zouden we te weten kunnen komen of deze lokale
afgiftetechniek ook in een in vivo setting even veelbelovend blijkt te zijn
en voor welk soort geneesmiddelen dit zou kunnen werken.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

In dit onderzoek wordt er getracht een beter idee te krijgen over de
benodigdheden voor lokale geneesmiddelafgifte met behulp van
ultrasound en microbelletjes. Dergelijke lokale vrijstelling is belangrijk
aangezien de geneesmiddelen die gebruikt worden voor de behandeling
van bepaalde ziekten zoals kanker, rheumatoide artritis,... vaak sterke
nevenwerkingen hebben doordat ze niet alleen het gewenste weefsel
behandelen, maar ook gezond weefsel. Hierdoor moet de dosis van
dergelijke geneesmiddelen vaak beperkt blijven waardoor onvoldoende
effect kan bekomen worden. Met onze methode zou een hogere dosis
geneesmiddel kunnen worden toegediend met dus een hogere kans op
genezing die tevens gepaard gaat met minder nevenwerkingen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

muizen (18)

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld

De muizen worden onder anesthesie geïmplanteerd met een titanium
kamertje. Om de pijn bij deze chirurgische procedure te verlichten,
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worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

wordt de gepaste pijnstilling toegediend voor het ontwaken. Dit zal er
voor zorgen dat deze effecten kunnen geklasseerd worden als een
matige graad.
De dieren zullen worden ge-euthanaseerd via cervicale dislocatie,
waarna weefsels worden gebruikt voor verder laboratoriumonderzoek.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

In dit onderzoek is het de bedoeling te achterhalen wat het effect is van
ultrasound en microbelletjes op de geneesmiddelafgifte en de
geneesmiddelverdeling in intacte bloedvaten. Hiervoor is het
noodzakelijk dat er een functioneel bloedvatensysteem aanwezig is,
Momenteel bestaat er geen enkel model dat de volledige doorbloeding
in het lichaam kan nabootsen en tevens alle organen in het lichaam
bevat.

Er werd een uitgebreid in vitro onderzoek uitgevoerd, in combinatie met
een literatuur-onderzoek zodat enkel condities die veelbelovend zijn
gebleken in deze pre-onderzoeken, zullen getest worden. Omdat het
voor deze nieuwe experimenten niet mogelijk is een inschatting te
maken van het te verwachten effect, wordt hier een pilootstudie
uitgevoerd met een minimaal aantal dieren.

De muis is de laagste diersoort waarin deze kamertjes kunnen gebruikt
worden om intacte bloedvaten te bestuderen via microscopie in levende
dieren. Bovendien is hierover ook voldoende wetenschappelijke
literatuur beschikbaar die kan dienen als referentie.
De plaatsing van de titanium kamertjes op de muizen gebeurt onder
anesthesie, de muizen krijgen post-operatieve pijnstilling en worden
regelmatig gecontroleerd op tekenen van pijn. Na afloop van de studie
worden ze op humane wijze ge-euthanaseerd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Rol van Phip in de ontwikkeling van T-cel acute lymfatische leukemie

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

T-ALL, leukemie, Phip

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Hier willen we onderzoeken wat de rol is van Phip, een mogelijk nieuwe
en belangrijke tumor suppressor gen in T-ALL. In een volgende fase
willen we het oncogeen mechanisme ontrafelen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Bloedkanker is het meest voorkomend type kanker bij kinderen en
wordt op dit moment behandeld met agressieve chemotherapeutica.
Hoewel de overleving voor kinderen met bloedkanker de afgelopen
jaren sterk is toegenomen, zijn deze chemotherapie behandelingen erg
toxisch voor de kinderen. Ook op langere termijn gaan ze gepaard met
belangrijke negatieve bijwerkingen zoals een verlaagd IQ, problemen
met fertiliteit en het ontwikkelen van secundaire tumoren op latere
leeftijd. Het doel is om mogelijk nieuwe belangrijke oncogene en tumor
suppressor genen te identificeren en hun oncogeen mechanisme te
onrafelen om te komen tot nieuwe verbetrede en minder toxische
therapeutisch strategien voor deze aggressieve vorm van bloedkanker.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

in dit project zullen 96 muizen gebruikt worden

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De negatieve effecten voor de dieren zijn voornamelijk de tumorgroei.
Van zodra de muizen tekenen zouden vertonen van pijn of lijden ten
gevolge van deze tumorgroei zullen de dieren meteen euthanasie
ondergaan. Andere negatieve effecten omvatten injecties in een
bloedvat van de staart en tussentijdse bloedafnames. De injecties en
bloedafnames zullen slechts voor kortstondige pijn zorgen.
Van zodra de muizen tekenen zouden vertonen van pijn of lijden ten
gevolge van deze tumorgroei zullen de dieren meteen euthanasie
ondergaan.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De alternatieve dierloze methode in dit onderzoek is het gebruik van
cellijnen. Echter, deze cellijnen worden in plastic flessen in leven
gehouden waardoor de effecten van de interactie met omliggende
weefsel niet in rekening kan gebracht worden. Daarom moeten er in
vivo experimenten uitgevoerd worden als preklinische tusssenstap naar
klinische trials met deze behandeling van bloedkanker bij kinderen.

Via statistische power analyse hebben wij het exact aantal dieren
berekend dewelke minimaal nodig zullen zijn om onze vraagstelling in
dit onderzoek te kunnen beantwoorden.

De keuze voor de muis als proefdier is gebasseerd op het feit dat deze
trangene modellen spontaan en met een hoge penetrantie T-ALL
ontwikkelen.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

MCL1 inhibitie in combinatie met glucocorticoiden als nieuwe therapie
voor T-cel acute lymfatische leukemie en lymfoom

Looptijd van het project

1 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

T-ALL; MCL1; S63845

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Bloedkanker is het meest voorkomend type kanker bij kinderen en
wordt op dit moment behandeld met agressieve chemotherapeutica.
Hoewel de overleving voor kinderen met bloedkanker de afgelopen
jaren sterk is toegenomen, zijn deze chemotherapie behandelingen erg
toxisch voor de kinderen. Ook op langere termijn gaan ze gepaard met
belangrijke negatieve bijwerkingen zoals een verlaagd IQ, problemen
met fertiliteit en het ontwikkelen van secundaire tumoren op latere
leeftijd.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

In dit project willen we een nieuwe behandeling tegen bloedkanker bij
kinderen evalueren die specifieker zal inwerken op de kankercellen en
geen effect heeft op normale, gezonde cellen in het lichaam. Deze
nieuwe therepie kan mogelijk in de toekomst, al dan niet gedeeltelijk,
de chemotherapie vervangen, zodat de toxische neveneffecten van
kanker behandeling bij kinderen teruggedreven kunnen worden.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Bij dit onderzoek zullen 186 muizen gebruikt worden.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De negatieve effecten voor de dieren zijn voornamelijk de tumorgroei.
Van zodra de muizen tekenen zouden vertonen van pijn of lijden ten
gevolge van deze tumorgroei zullen de dieren meteen euthanasie
ondergaan. Andere negatieve effecten omvatten injecties in een
bloedvat van de staart en injecties in de buik voor de toediening van de
geneesmiddelen. De injecties zullen slechts voor kortstondige pijn
zorgen.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De alternatieve dierloze methode in dit onderzoek is het gebruik van
humane cellijnen. Echter, deze cellijnen worden in plastic flessen in
leven gehouden waardoor de effecten van de interactie met omliggende
weefsel niet in rekening kan gebracht worden. Daarom moeten er in
vivo experimenten uitgevoerd worden als preklinische tusssenstap naar
klinische trials met deze compound voor de behandeling van
bloedkanker bij kinderen.

Via statistische power analyse hebben wij het exact aantal dieren
berekend dewelke minimaal nodig zullen zijn om onze vraagstelling in
dit onderzoek te kunnen beantwoorden.

De keuze voor de muis als proefdier is gebasseerd op het feit dat
immunodeficiënte muizen ontwikkeld werden als model om humane
cellen in een in vivo setting te kunnen bestuderen. Deze
gehumaniseerde diermodellen vormen een ideaal platform om nieuwe
compounds uit te testen in de context van humane leukemie
ontwikkeling. Het aantal ingrepen die kortstondig of licht ongemak
kunnen veroorzaken wordt in deze studie tot een strikt minimum
beperkt.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

De rol van het eiwit TAOK3 in suikerziekte

Looptijd van het project

2 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

insuline resistentie, obesitas, diabetes

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Obesitas en gerelateerde aandoeningen zullen in de nabije toekomst
steeds meer impact hebben op onze gezondheid(szorg). Hierbij vormen
insulineresistentie en type II diabetes één van belangrijkste uitdagingen
omdat deze aandoeningen frequent geassocieerd zijn met
(co)morbiditeit en mortaliteit. Nochtans is de pathofysiologie tot op
heden slecht gekend. Dit reflecteert zich eveneens in het beperkte
aantal causale therapieën. In dit labo werd een eiwit (kinase)
geïdentificeerd met een belangrijke invloed op insulinegevoeligheid,
maar de onderliggende mechanismen moeten nog worden ontrafeld.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

We identificeerden een belangrijke rol voor een nieuw eiwit waarvan
nog maar weinig info voorhanden is met betrekking tot type II diabetes.
We genereerden een genetisch muismodel waarbij het eiwit in alle
weefsels van de muizen gedeleteerd is, en stelden vast dat deze dieren
in aanzienlijke mate beschermd zijn tegen insuline resistentie en
diabetes. Dit impliceert dat dit eiwit een doelwit kan zijn in een causale
diabetes therapie.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

48 C57/BL6J muizen worden gebruikt.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De dieren ondervinden weinig last van het vetrijk dieet. Er worden
stressverminderende maatregelen genomen. De dieren zullen van
dichtbij gevolgd worden gedurende het experiment.
Bij afloop worden de muizen gedood om de weefsels te oogsten.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Er zijn geen in vitro methoden voorhanden om het complexe
metabolisme in zoogdieren na te bootsen. Op geen enkele andere wijze
kan insulinesignalisatie in de verschillende weefsels (vetweefsel, lever,
spier) in een vetrijk dieet bestudeerd worden, omdat deze weefsels ook
continu in interactie zijn.

Er wordt gebruik gemaakt van expertise in andere labo's in binnen- en
buitenland. Gezien deze eiwit deficiënte muizen nooit eerder in de
literatuur werden beschreven (behoudens een niet levensvatbare
mutatie), moet onverwachte variatie tijdens de experimenten in
rekening gebracht worden.

De muizen werden ingekruist op een C57/BL6 achtergrond gezien het
vetrijk dieet in deze muizen geoptimaliseerd is. We gebruiken enkel
mannetjes om de invloed van de hormonale cyclus te beperken.
Gezien de nadelige invloed van stress op de bloedsuikerspiegel, worden
maatregelen genomen om stress te reduceren door middel van
kooiaanrijking. De gezondheidstoestand van de dieren wordt dagelijks
bekeken en het gewicht wordt opgevolgd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

1256

Titel van het project

Opvolging van het antwoord op gerichte kankertherapie bij kinderen

Looptijd van het project

Van 01/10/2018 t.e.m. 30/09/2021

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Kanker, kinderen, antwoord op therapie, basket trial, RNA sequencing

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Om een beter inzicht krijgen in de variabelen die de werkzaamheid van
nieuwe anti-kanker medicijnen bepalen, willen we het antwoord van
een tumor op verschillende gerichte behandelingen meten. Dit willen
we eerst in modelsystemen (cellijnen en muizen) en nadien rechtstreeks
bij de patiënt doen. We zullen hierbij gebruik maken van krachtige
genetische technieken, die signalen afkomstig van de tumorcellen in het
bloed kunnen opsporen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Het meten van de respons van een tumor bij een gerichte behandeling
zal informatie opleveren over de redenen waarom de therapie aanslaat
of faalt of waarom een tumor resistentie ontwikkelt tegen de
behandeling. Deze inzichten kunnen bijdragen tot een betere selectie
van patiënten die op een bepaalde behandeling zullen antwoorden en
zullen toelaten om vroegtijdig patiënten te detecteren bij wie het
verderzetten van de ingestelde therapie al dan niet zinvol is.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Dit onderzoek zal uitgevoerd worden in een muismodel van
kinderkanker. Bij dit onderzoek zullen maximaal 120 muizen gebruikt
worden.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Tijdens het onderzoek zullen de muizen een aantal kortdurende
momenten van licht tot matig ongemak ervaren. Er zijn maatregelen
genomen om het ongemak van de dieren tot een minimum te beperken:
zo zal het inbrengen van tumorcellen in de muizen onder kortdurende
algemene narcose en met inspuiting van een pijnstillend geneesmiddel
gebeuren. Ook beeldvorming, die 4 x zal gebeuren om de evolutie van
de tumor op te volgen, zal uitgevoerd worden onder kortdurende
algemene narcose.
Op het einde van de behandelingsperiode, die twee weken zal duren,
zullen de muizen gedood worden.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Dit onderzoek in muizen is een essentiële stap vooraleer een studie in
kinderen met kanker kan ondernomen worden. Het is noodzakelijk dat
we in een diermodel aantonen dat het antwoord op gerichte
kankerbehandeling opgevolgd kan worden via bloedafnames alvorens
we deze benadering uittesten en invoeren bij kinderen met kanker.

We hebben via een statistische analyse berekend dat 120 muizen het
benodigde aantal is om wetenschappelijk relevante en consistente
resultaten te bekomen.

Het muismodel vormt een goed gekarakteriseerd en valide
modelsysteem met bewezen nut voor preklinisch onderzoek bij nieuwe
antikanker behandelingen.
Het ongemak voor de proefdieren zal geminimaliseerd worden door het
nemen van gepaste maatregelen (bv. het inbrengen van tumorcellen
onder kortdurende algemene narcose en met inspuiting van een
pijnstillend geneesmiddel, uitvoering van beeldvorming onder
kortdurende algemene narcose) en door dagelijkse observatie van een
aantal parameters, waarbij een proefdier onmiddellijk uit de proef
verwijderd zal worden indien er enige aanwijzing bestaat voor
significant lijden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Studie van hoe een nieuwe potentiële target voor therapie bijdraagt aan
de ontwikkeling van artritis

Looptijd van het project

2018-2022

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Target, artritis, reumatoïde artrits, osteoartritis

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Wij hebben een nieuwe mogelijke piste voor een therapie van
reumatoïde artritis ontdekt. Om deze piste verder te onderzoeken,
zullen wij onderzoeken hoe de potentiële target juist werkt.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit onderzoek kan leiden tot een nieuwe therapie voor de behandeling
van artritis.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Ongeveer 230 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Deze dieren zullen matig last hebben van een artritis fenotype.
De dieren zullen gedood worden.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

Om de interactie tussen alle cellen in het lichaam de onderzoeken, is
een modelorganisme zoals de muis vereist.

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

Via statistische methoden hebben wij berekend hoe veel muizen er
vereist zijn om significante verschillen te bekomen, zonder een te veel
aan muizen te gebruiken.

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)

Met de muis als model kunnen wij gemakkelijk artritisfenotypes
nabootsen.

Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De dieren worden dagelijks onderzocht. Er wordt tevens voor gezorgd
dat zijn in groep gehuisvest zijn. Er wordt steeds nestmateriaal en
schuilhokjes voorzien.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Invloed van de combinatie van twee anti-inflammatoire stoffen op de
darmtransit en inflammatie bij postoperatieve ileus

Looptijd van het project

1 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

postoperatieve ileus, darmtransit, inflammatie, anti-inflammatoire
stoffen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Postoperatieve ileus is een inflammatoire aandoening waarvoor er nog
geen efficiënte preventie beschikbaar is. In dit project wordt nagegaan
of een stof waarvan het anti-inflammatoir effect reeds werd
aangetoond bij aandoeningen van de luchtwegen, ook bij
postoperatieve ileus de inflammatie en darmtransit gunstig kan
beïnvloeden. Daarnaast wordt onderzocht of bij combinatie van deze
stof met een tweede anti-inflammatoire stof, waarvan een positief
effect op de inflammatie en darmtransit bij postoperatieve ileus gekend
is, additie of synergie bekomen kan worden.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Beide gebruikte anti-inflammatoire stoffen worden in de kliniek reeds
bij de mens gebruikt in een andere pathologie en hebben een gunstig
veiligheidsprofiel. Wanneer de stof ook werkzaam is bij postoperatieve
ileus, is onderzoek bij de mens dus mogelijk en kan dit op termijn
aanleiding geven tot een nieuw en veilig geneesmiddel of combinatie
van geneesmiddelen voor de behandeling van postoperatieve ileus.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

176 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De operaties waarbij postoperatieve ileus wordt geïnduceerd gebeuren
onder volledige anesthesie. Nadien wordt de wonde gehecht met een
dubbele sutuur en ontsmet. Na ontwaken kunnen de dieren door de
hechtingen matig ongemak ervaren alsook gastro-intestinale last ten
gevolge van de intestinale weefselschade.
24 uur na de operatie worden de muizen geëuthanaseerd.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Postoperatieve ileus in een levend organisme is een zeer complex,
samenhangend geheel van processen en interacties dat niet kan worden
nagebootst in vitro of aan de hand van een computermodel. Om het
effect van de stof hierop te testen, is het dan ook noodzakelijk om
proefdieren te gebruiken.

Er worden per groep 8 muizen voorzien, wat toelaat om de variabiliteit
binnen een analyse op te vangen en het beïnvloedend effect van de
stoffen voldoende zeker vast te leggen. Verder worden meerdere
analyses per muis uitgevoerd om zo het aantal proefdieren te beperken.

Wereldwijd wordt het muizenmodel van postoperatieve ileus het meest
frequent gebruikt om preklinisch farmacologische interventies ter
preventie van postoperatieve ileus te testen.
De operatie gebeurt onder volledige anesthesie. Postoperatief wordt
het welzijn van de dieren drie keer per dag grondig gecontroleerd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Rol van Serpin A3I op IL-33 in SplD-geïnduceerde luchtwegontsteking

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Serpin A3I, IL-33, inflammatie, luchtwegontsteking

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Sensitisatie voor SplD resulteert in Th2-inflammatie in de luchtwegen
van C57BL/6J muizen, gekarakteriseerd door de aanwezigheid van SplDspecifiek IgE in serum en eosinofielen in de longen. Niettemin, deze
astmatische respons op is verschillend afhankelijk van de genetische
achtergrond van de muizen, waarschijnlijk een resultaat van de posttransnationele regulatie van IL-33. In BALB/c muizen wordt IL-33
gedegradeerd na SplD-behandeling. Bij hen is een frameshift mutatie
aanwezig in het serpina3i gen wat resulteert in een verkort proteïne. Dit
kan leiden tot een niet-functioneel serine protease inhibitor en geen
inhibitie van IL-33 degradatie. Het doel van de studie is om
nanopartikels met mRNA, coderend voor de niet-gemuteerde Serpin A3I
proteïne, intratracheaal te geven aan BALB/c muizen en onderzoeken of
dit leidt tot een luchtwegontsteking.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De ontdekking van nieuwe farmacologische targets bij de behandeling
van luchtweginfecties kan een mogelijk voordeel zijn van dit project.
Ook zal meer inzicht in de regulatie van IL-33 in luchtweginfecties
algemeen verkregen worden.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Muizen. Het geschatte aantal muizen dat zal gebruikt worden, werd
berekend met statitische software.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
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Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Veel symptomen van menselijke aandoeningen kunnen nagebootst
worden in muizen. De muizen zijn noodzakelijk voor deze studie
aangezien hun fysiologische en immunologische reactie op de
allergenen goed beschreven is en de antwoorden op vele fundamentele
vragen op het gebied van immunologie reeds zijn gekend.

Om het minimale gebruik van proefdieren te verzekeren, zullen alle
experimenten uitgevoerd worden door goed opgeleide personen met
veel ervaring en die in het bezit zijn van een Felasa C certificaat. Om
herhalingen van experimenten met proefdieren te vermijden, zullen
deze gepland worden op basis van beschikbare informatie. Het gebruik
van correcte statistische methodes wordt gegarandeerd.

De beschikbaarheid van genetisch gemodificeerde muizen is bepalend
voor de keuze van het gebruik van muizen om de verschillende ziekte
modellen en interacties tussen pathogenen en het immuunsysteem te
bestuderen. Om pijn bij de muizen te minimaliseren, zullen deze
dagelijks opgevolgd worden. Indien toch tekenen van stress
(verandering in gedrag en postuur, onverzorgde vacht, zweten) worden
opgemerkt, kan beslist worden om het eindpunt te versnellen. Het
gebruik van pijnstillers of verdoving wordt beperkt daar deze de
inflammatoire merkers van immuunfuncties in in vivo diermodellen
kunnen wijzigen en daardoor de resultaten van de experimenten
kunnen beïnvloeden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

De rol van omgevingshypoxie op Crohn-like ileitis in TNFdare muizen

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

hypoxie, TNFdare muizen, ileitis, ziekte van Crohn

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

De meeste muismodellen die representatief zijn voor darm inflammatie
zorgen enkel voor dikke darm inflammatie, maar het TNFdare
muismodel, in tegenstelling tot de andere modellen, vertoond zoals bij
humane patienten met de ziekte van Crohn aantasting van de dunne
darm (ileum). Momenteel is de rol van hypoxie op inflammatoire
darmziekten positief gebleken binnen een muismodel met enkel colon
inflammatie. Echter blijft de rol van hypoxie op het aangetaste ileum
onbekend. Om na te gaan of dit beschermend effect ook waar te nemen
is ter hoogte van het ileum is er nood aan verder onderzoek om
uiteindelijk mogelijke behandelingsstrategien te bepalen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit project zou leiden tot een beter inzicht op de invloed van hypoxie op
de dunne darm, maar zal ook het belang hiervan aanduiden bij Crohn
patienten. De identificatie van het mechanisme bij een verlies in
tolerantie tegen commensale darm microflora zal bijdragen tot een
beter begrip van de IBD pathogenese en zal het feit dat hypoxie zowel
pro- als anti-inflammatoire responsen induceert verduidelijken. De
ontrafeling van deze twee aspecten zal naast een beter begrip van het
belang van hypoxie ook duidelijk maken wat de optimale tijd is om
therapeutische strategien gericht naar hypoxie toe te passen voor de
behandeling van intestinale inflammatie.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

De muizen die binnen deze kweek noodzakelijk zijn zijn TNFdare muizen
die bekomen zullen worden door PHD1 vavf:f cre+/+ muizen tweemaal
terug te kruisen met wild-type C57BL/6 muizen. De muizen die binnen
experimenten omtrent hypoxie zullen gebruikt worden, zullen het
genotype TNFdare of wildtype C57BL/6 muizen zijn van 5, 8 en 11
weken.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het

De muizen ontwikkelen door de introductie van 69 bp gerichte deletion
van de ARE van het TNF gen in Sv/129-C57BL/6 muizen. Deze genetische
modificatie leidt er toe dat de muizen dunne darm inflammatie en
terminale ileitis ontwikkelen doorheen hun levensloop, waardoor ze
vroeg ernstig inflammatoire pathologie ontwikkelen die hun levensduur
beperken van 5 tot 12 weken. Histologisch zien we dat er vroeg
afstompen is van de vili met sterke vlekachtige terminale ileitis bij 8
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uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

weken oude muzien en acute en chronische transmurale inflammatie
van 16 weken.
Het eindpunt van deze studie voor de muizen is euthanasie, waarbij de
muizen geeuthanaseerd worden met behulp van een overdosis aan
verdoving en cervicale dislocatie.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Jammer genoeg is er geen in vitro systeem/opstelling voor handen die
de complexe in vivo darminflammatie kan nabootsen. Vandaar dat we
genoodzaakt zijn om dieren te gebruiken voor onze experimenten.

Aan de hand van een analyse van eerdere gelijkaardige proeven kunnen
we goed inschatten wat het minimum aantal dieren per groep vereist is
om de bruikbare resultaten te bekomen. Hierbij wordt een beperkt
aantal muizen toegevoegd om onverwachte verliezen op te vangen. Dit
zou moeten vermijden dat een proef herhaald dient te worden.
Eveneens werd binnen onze onderzoeksgroep reeds proeven uitgevoerd
omtrent hypoxie op wild type C57BL/6 muizen en zijn we ons bewust
over het gewichtsverlies dat plaatsvindt de eerste dagen bij
blootstelling. Wat we kunnen correleren aan voldoende opvolgingen
van dit muismodel in eerdere projecten.

De keuze voor de muizen werd bepaald door de expertise die reeds
verworven werd tijdens het werken met de muis als proefdier. Eveneens
hebben we binnen onze onderzoeksgroep reeds ervaring en validatie
van het TNFdare model in deze diersoort als een betrouwbaar model
voor inflammatoir darmlijden. Dit ging natuurlijk gepaard met een
grondige literatuurstudie, gebruikmakend van Pubmed, Web of science
enzovoort....
De muizen worden dagelijks klinisch opgevolgd. Bij verlies van meer dan
20% van het lichaamsgewicht of bij duidelijke tekenen van lijden zal het
proefdier onverwijld op humane manier gedood worden (humaan
eindpunt- cervicale dislocatie door ervaren persoon).

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Proof-of-concept: induceert High Intensity Focused Ultrasound (HIFU)
immunogene celdood?

Looptijd van het project

1 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

kanker, immuuntherapie, immunogene celdood, HIFU

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

High Intensity Focused Ultrasound (HIFU) is een techniek die in de
kliniek wordt gebruikt om op niet-invasieve wijze tumoren te
vernietigen d.m.v. sterk gefocust ultrageluid. Uit uitgebreid in vitro
onderzoek, kunnen we afleiden dat HIFU naar alle waarschijnlijkheid
immunogene celdood induceert; een vorm van celdood waarbij de
stervende kankercellen herkend worden door het immuunsysteem, en
er een antitumorale immuunreactie onstaat. Om dit finaal te
bevestigen, dient een vaccinatie-experiment uitgevoerd te worden.
Hierbij kan nagegaan worden of een injectie met HIFU-behandelde
(stervende) kankercellen beschermend werkt tegen een 2e injectie met
gezonde kankercellen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

HIFU wordt momenteel in de kliniek uitsluitend gebruikt voor het
rechtstreeks vernietigen van tumoren. Door de HIFU parameters aan te
passen, konden we in het lab aantonen dat niet enkel een vernietiging
van kankercellen mogelijk is, maar dat er tegelijk ook een afweerreactie
tegen de stervende cellen kan opgewerkt worden, vermoedelijk het
gevolg van immunogene celdood. Als we kunnen bevestigen dat deze
aangepaste vorm van HIFU effectief immunogene celdood induceert, en
leidt tot een specifieke afweerreactie tegen tumorcellen, kan HIFU
mogelijks een meer prominente rol innemen in de kliniek. Met name,
HIFU kan dan gebruikt worden om een groeiende tumor te verkleinen
én de gelijktijdig optredende afweerreactie kan ingezet worden om
resterende tumorcellen en metastasen op andere plaatsen in het
lichaam aan te pakken. Dit zou leiden tot een meer effectieve
kankerbehandeling die langdurige bescherming tegen tumorgroei kan
bieden.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Muizen, 135

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld

Alle handelingen op de dieren gebeuren onder isofluraan verdoving. De
dieren zullen onderhuids een tumor ontwikkelen, wat maximaal tot
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worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

matige pijn kan lijden. De muizen worden dagelijks geobserveerd, en op
geregelde basis worden ze gewogen en wordt de groei van de tumor
gemeten. Indien de tumor een bepaalde limiet bereikt of ernstig
ongemak veroorzaakt, worden de muizen op humane wijze
geëuthanaseerd, teneinde verder lijden te voorkomen.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Aan dit experiment zijn veel in vitro experimenten voorafgegaan,
waarbij al uitgezocht werd of bepaalde factoren, die gelinkt worden aan
immunogene celdood, al dan niet voorkomen. Echter, om met zekerheid
te zeggen dat HIFU een immuunrespons opwerkt, is het belangrijk na te
gaan op welke manier het immuunsysteem reageert op HIFUbehandelde cellen. Het is helaas nog steeds niet mogelijk het volledig
werkend immuunsysteem van een zoogdier in het lab na te bootsen, dus
bestaan geen dierloze technieken om dit ten gronde uit te zoeken.

Op basis van data uit literatuurstudies waarbij andere induceerders van
immunogene celdood werden onderzocht, konden we een statistische
analyse uitvoeren om te bepalen hoeveel dieren gebruikt dienen te
worden om een wetenschappelijk relevant resultaat te bekomen. Er
worden dus niet méér dieren gebruikt dan strikt noodzakelijk volgens
deze statistische analyse.

De muis is de laagste diersoort met een functioneel immuunsysteem dat
vergelijkbaar is met dat van de mens. Hetzelfde type muizen werd ook
eerder gebruikt voor studies waarbij immunogene celdood (bij andere
therapieën) werd onderzocht. Om pijn, stress en ander lijden bij de
dieren te minimaliseren, worden alle handelingen onder verdoving
uitgevoerd. De dieren worden dagelijks gecontroleerd, regelmatig
gewogen en onderzocht op tekenen van pijn en lijden. Wanneer
pijn/lijden zou optreden, of wanneer de tumoren een bepaalde
groeilimiet bereiken, worden de muizen op humane wijze
geëuthanaseerd om verder lijden te vermijden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Verstoring van cytoskelet-plasmamembraan interacties geeft aanleiding
tot misvormingen van intercalaire schijven en induceert
cardiomyopathie

Looptijd van het project

2 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Beta-actin, intercalaire schijf, AVC, aritmie, cardiomyopathie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Beta-actin is een eiwit van belang voor het functioneren van de
skeletale spier, maar de specifieke functie ervan in het hart is nog niet
geweten. Daarnaast is het actine netwerk van belang in de mechanische
ondersteuning, myofibrillogenesis, en ionkanaal functies van het
myocard. Vele mutaties in eiwitten die coderen voor cell-cell juncties
van de intercalaire schijf zijn gelinkt met aritmogene ventriculaire
cardiomyopathie. Deze cel-cel juncties zijn gelinkt het met actine
cytoskelet van de hartspiercel. Het Actbfl/fl;Myh6Cre muis model (betaactin-cardiomyocyte specifieke KO) vertoont tot nu toe geen fenotype,
daarom is het doel van deze aanvraag om dit muismodel uitvoerig te
gaan bestuderen en om te testen of aritmiën het cytoskelet van de
hartspiercellen verstoort in de beta-actin KO muis.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Het onderzoeken van de functie en de rol van het beta-actin in de
hartspier kan bijdragen in het onderzoek naar aritmogene ventriculaire
cardiomyopathie. Op deze manier kan er meer duidelijkheid geschept
worden over de pathofysiologie van de ziekte, wat nodig is om een
beter behandeling en zorg voor AVC patiënten te voorzien.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Mus Musculus. Aantal 144 (108 (1) + 32 (2) + 4 (3))

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het

Tot nu toe hebben de Actbfl/fl;Myh6Cre muizen geen uitgesproken
fenotype. Wanneer de aritmiën zullen opgewekt worden kunnen we
niet met zekerheid vermelden welke soort structurele/moleculaire
defecten de muis zal ondervinden. Soortgelijke muismodellen vertonen
na aritmie bv. dilatatie van de ventrikels en een verstoring van de
ionkanalen. Wel is geweten dat cardiomyopathie echter in principe niet
pijnlijk is. De operatie om de ECG metingen uit te voeren is van een
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uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

matige graad van ernst. Indien de dieren zichtbaar lijden
(gewichtsverlies, verstoorde eetlust, apathie, bovenmatig agressie)
zullen zij geëuthanaseerd worden. De dieren zullen uiteindelijk
opgeofferd worden voor in vitro experimenten van het hart.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het is quasi onmogelijk om het gewenste en voldoende hartweefsel van
humane controles en patiënten te verzamelen voor het onderzoek.
Daarenboven is tot op heden niemand erin geslagd om uit cellijnen of
stamcellen matuur hartweefsel te kweken. Enkel in matuur hartweefsel
zijn er volwaardige intercalaire juncties aanwezig. Wij volgen deze
literatuur van zeer nabij en testen in een deel van deze studie ook de
piste om hartspiercellen te maken en te onderzoeken afkomstig uit
stamcellen van het gebruikte muismodel.

Eerst wordt bepaald bij welke isoproterenol concentratie aritimie kan
uitgelokt worden op een gering aantal Actbfl/fl;Myh6Cre muizen. Dit
wordt bepaald obv uitgebreid literatuuronderzoek.

Het Actbfl/fl;Myh6Cre muis model is in kweek (ECD18-31K) door
dezelfde onderzoeksgroep. Naarmate nog niets is geweten over de rol
van beta-actin in het hart, is verder onderzoek op dit muismodel nodig,
onder andere door aritmie uit te lokken. De techniek waarbij live ECG
metingen mbv electroden worden gedaan zal aangeleerd worden door
een ervaren persoon. Het is onbekend wat aritmie zal uitlokken bij de
muis, maar de gezondheid van de muizen wordt dagelijks gecontroleerd
en indien toch lijden zou worden vastgesteld zullen de dieren
geëuthanaseerd worden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Xenotransplantatie van T-ALL en T-NHL patiënten in NSG muizen

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

T-ALL / T-NHL / NSG

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Bloedkanker is het meest voorkomend type kanker bij kinderen en
wordt op dit moment behandeld met agressieve chemotherapeutica.
Hoewel de overleving voor kinderen met bloedkanker de afgelopen
jaren sterk is toegenomen, zijn deze chemotherapie behandelingen erg
toxisch voor de kinderen. Ook op langere termijn gaan ze gepaard met
belangrijke negatieve bijwerkingen zoals een verlaagd IQ, problemen
met fertiliteit en het ontwikkelen van secundaire tumoren op latere
leeftijd.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

In dit project willen we humane leukemie en/of lymfoom cellen
vermenigvuldigen in immuundeficiente muizen. Deze cellen worden
vervolgens opgeslagen in een biobank en kunnen vervolgens gebruikt
worden voor fundamenteel onderzoek naar het ontstaan van deze
ziekte of voor translationeel onderzoek om nieuwe anti kanker
middelen uit te testen in preklinisch onderzoek.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Bij dit onderzoek zullen 180 muizen gebruikt worden.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De negatieve effecten voor de dieren zijn voornamelijk de tumorgroei.
Van zodra de muizen tekenen zouden vertonen van pijn of lijden ten
gevolge van deze tumorgroei zullen de dieren meteen euthanasie
ondergaan. Andere negatieve effecten omvatten injecties in een
bloedvat van de staart. De injecties zullen slechts voor kortstondige pijn
zorgen.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

De alternatieve dierloze methode in dit onderzoek is het gebruik van
humane cellijnen. Echter, deze cellijnen worden in plastic flessen in
leven gehouden waardoor de effecten van de interactie met omliggende
weefsel niet in rekening kan gebracht worden. Daarom moeten er in
vivo experimenten uitgevoerd worden als preklinische tusssenstap naar
klinische trials voor de behandeling van bloedkanker bij kinderen.

We maken gebruik van het minimaal aantal dieren nodig om onze
vraagstelling in dit onderzoek te kunnen beantwoorden.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De keuze voor de muis als proefdier is gebasseerd op het feit dat
immunodeficiënte muizen ontwikkeld werden als model om humane
cellen in een in vivo setting te kunnen bestuderen. Deze
gehumaniseerde diermodellen vormen een ideaal platform om nieuwe
compounds uit te testen in de context van humane leukemie
ontwikkeling. Het aantal ingrepen die kortstondig of licht ongemak
kunnen veroorzaken wordt in deze studie tot een strikt minimum
beperkt.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

1272

Titel van het project

Onderzoek naar het onderscheid tussen onstoken en tumorweefsel in
de hersenen met verschillende speurstoffen gebruikt bij een PET scan.

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

ontsteking PET aminozuur hersentumor

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Voor patiënten die vermoedelijk een hersentumor hebben, is het van
groot belang een correcte diagnose te kunnen geven. De meest
gebruikte PET scan geeft vaak vals positieve resultaten waarbij
patienten verkeerdelijk de diagnose van een hersentumor krijgen. Met
dit onderzoek willen we nagaan of een nieuw ontwikkelde speurstof
voor de PET scan kan gebruikt worden om onderscheid te maken tussen
ontstoken en tumorweefsel in de hersenen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De bekomen beelden kunnen helpen achterhalen of er een
tumor(herval) is of een letsel ten gevolge van een andere aandoening.
Dit kan leiden tot een andere behandeling. Indien dit project positieve
resultaten geeft kan de nieuwe speurstof ook bij mensen getest worden.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Er zullen 15 muizen gebruikt worden.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De dieren zullen slechts een beperkt ongemak ondervinden, afkomstig
van de handelingen die nodig zijn voor het toedienen van de verdoving.
De overige handelingen (oa de hersenscans) zullen uitgevoerd worden
onder algemene verdoving en hier wordt dan ook geen ongemak van
verwacht. Na het onderzoek worden de dieren geëuthanaseerd op een
pijnloze wijze.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Er moet nagegaan worden of de nieuwe speurstof het onderscheid kan
maken tussen tumor en ontstoken weefsel. Aangezien het gaat om
beeldvormingsexperimenten zijn proefdieren nodig aangezien het niet
verantwoord is deze stoffen meteen bij mensen te testen. Beeldvorming
bij testtubes zijn niet mogelijk.

Er worden slechts zoveel dieren gebruikt als statistisch vereist is om een
wetenschappelijk relevant resultaat te bekomen.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Er wordt geopteerd om dit experiment uit te voeren met minder
gevoelige dieren (muizen in plaats van met primaten). Er wordt
geopteerd om muizen te gebruiken in plaats van ratten om zowel het
tumorletsel als de inflammatie in éénzelfde beeld te krijgen. Om stress,
pijn en angst te reduceren gebeuren alle handelingen onder verdoving
en wordt het dier op het einde van het experiment geëuthanaseerd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

In vivo effecten van zout en de afwezigheid van darmflora op de
ontwikkeling van tumoren in een bacterievrij muismodel

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Zout, darmflora, tumor, kanker, bacterievrije muizen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Er zijn directe aanwijzingen dat een hoog zoutdieet en een verandering
in microbiota de groei van tumoren kan beïnvloeden. Het doel van het
project is dan ook om na te gaan of zout de groei van tumoren kan
beïnvloeden in afwezigheid van darmflora.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit project heeft als doel om specifieke therapeutische mechanismen te
identificeren die aan de grondslag liggen van de effecten van dagelijkse
zoutinname en de mogelijke gunstige effecten van het modelleren van
darmflora bij de ontwikkeling van tumoren in een diermodel. Bijgevolg is
het uiteindelijke doel nieuwe therapeutische en preventieve strategieën
te ontdekken die de gezondheid van patiënten kunnen verbeteren.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

In het totaal zullen er 24 muizen gebruikt worden.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De dieren krijgen injecties met kankercellen onder hun huid ter hoogte
van de flank en zullen daar een tumor krijgen. Mogelijk zullen ze als
bijwerking van de tumor ook vermageren. De graad van ongerief is
ernstig. Uiteindelijk zullen de dieren na het beëindigen van de dierproef
op een menselijke manier worden geëuthanaseerd.
Muizen zullen worden geëuthanaseerd indien de humane eindpunten
zijn bereikt of op het einde van het experiment.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

Voor deze experimenten zijn we geïnteresseerd in het effect van de
afwezigheid van darmflora op de ontwikkeling van tumoren. Deze in
vivo interacties zijn zeer complex. Geen enkel in vitro model kan deze
interacties vervangen.

Ons doel is het bestuderen van de effecten van zoutinname in
afwezigheid van darmflora op de immuunrespons tegen tumoren in
diermodellen. We hebben een uitvoerige literatuurstudie ondernomen.
Sommige onderzoekers hebben ook al enige ervaring in
kankeronderzoek (8). Er wordt ook een statistische berekening gemaakt
van het aantal proefdieren.

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)

Literatuur heeft uitgewezen dat muizen een excellent diermodel zijn
voor onderzoek naar tumoren.

Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Dierenwelzijn is één van onze belangrijkste zorgen. Alle inspanningen
worden geleverd om hun dagelijks welzijn (bijvoorbeeld huisvesting in
groepen, kooi verrijking) te maximaliseren en anderzijds zullen we stress
en lijden bij de dieren (bijvoorbeeld muizen verdoven voor injecties
wanneer het mogelijk is), zoveel mogelijk minimaliseren. Verder zullen
de humane eindpunten in overeenstemming met de ethische richtlijnen
worden toegepast en alle muizen die deze eindpunten bereiken worden
direct geëuthanaseerd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

De rol van GDF15 in sarcopenie

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

sarcopenie, immunologie, veroudering, GDF15

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Tot op heden is het niet duidelijk wat de onderliggende pathofysiologie
is van sarcopenie, de pathologische achteruitgang van spiermassa en kracht bij het verouderen. Literatuur wijst op een mogelijke rol van het
immuunsysteem en meer specifiek het cytokine GDF15 bij het onstaan
van sarcopenie. Met deze proeven willen we de rol van GDF15 bij
sarcopenie nagaan. Hiervoor gebruiken we een gekende muissoort
gedepriveerd van GDF15. Deze data zullen ons inzicht verschaffen in de
ontwikkeling van sarcopenie en hopelijk op langere termijn leiden tot
nieuwe therapiëen voor deze unmet clinical need.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit project zal ons fundamentele inzichten verschaffen in de link tussen
GDF15 en sarcopenie. Aangezien er in de literatuur indicaties zijn dat
GDF15 een rol speelt in spiermetabolisme en veroudering, zullen we
met deze proeven verdere kennis opdoen over de betrokken pathways.
Deze fundamentele kennis zal bijdragen tot meer toegepast onderzoek
bij patienten (mens en dier), waarbij nieuwe klinische therapiëen voor
deze unmet clinical need op lange termijn het doel zijn.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Muizen - 40 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Er worden geen ongemakken verwacht voor de dieren. De gebruikte
fenotypes (GDF15-/- en wild type) zijn reeds gekend als niet-pijnlijke
fenotypes. Geen interventies worden gepland bij deze levende dieren.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

In vitro alternatieven zijn in deze proeven moeilijk toe te passen omdat
we klinische outcomes zoals spiermassa willen meten. Ook de complexe
interactie van spierweefsel met het immuunstelsel is te complex om in
vitro na te bootsen voor de beoogde onderzoeksdoeleinden.

Een statistische analyse op basis van preliminaire resultaten van
gelijkaardige experimenten is uitgevoerd om in te schatten hoeveel
muizen minimaal zouden nodig zijn om een statistisch significant
resultaat te bekomen.

We maken hierbij gebruik van genetisch gemanipuleerde muizen die
GDF15 ontbreken. Deze modellen worden standaard gebruikt in het
onderzoeksveld. Dieren worden nauwgezet opgevolgd voor welzijns en
klinische factoren, indien nodig zullen humane eindpunten toegepast
worden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

De rol van iNKT cellen in sarcopenie

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

sarcopenie, immunologie, veroudering

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Tot op heden is het niet duidelijk wat de onderliggende pathofysiologie
is van sarcopenie, de pathologische achteruitgang van spiermassa en kracht bij het verouderen. Literatuur en eigen preliminaire data wijzen
op een mogelijke rol van het immuunsysteem en meer specifiek iNKT
cellen bij het onstaan van sarcopenie. Met deze proeven willen we de
rol van iNKT cellen bij sarcopenie nagaan. Hiervoor gebruiken we 2
gekende muissoorten gedepriveerd van iNKT cellen. Deze data zullen
ons inzicht verschaffen in de ontwikkeling van sarcopenie en hopelijk op
langere termijn leiden tot nieuwe therapiëen voor deze unmet clinical
need.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit project zal ons fundamentele inzichten verschaffen in de link tussen
iNKT cellen en sarcopenie. Aangezien er in de literatuur indicaties zijn
dat het immuunstelsel een rol speelt bij sarcopenie, en onze eigen
preliminaire data een rol voor iNKT cellen suggereren, zullen we met
deze proeven verdere kennis opdoen over de betrokken pathways. Deze
fundamentele kennis zal bijdragen tot meer toegepast onderzoek bij
patienten (mens en dier), waarbij nieuwe klinische therapiëen voor deze
unmet clinical need op lange termijn het doel zijn.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Muizen - 80 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Er worden geen ongemakken verwacht voor de dieren. De gebruikte
fenotypes (CD1d-/- en Ja18-/-) zijn reeds gekend als niet-pijnlijke
fenotypes. Geen interventies worden gepland bij deze levende dieren.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

In vitro alternatieven zijn in deze proeven moeilijk toe te passen omdat
we klinische outcomes zoals spiermassa willen meten. Ook de complexe
interactie van spierweefsel met het immuunstelsel is te complex om in
vitro na te bootsen voor de beoogde onderzoeksdoeleinden.

Een statistische analyse op basis van preliminaire resultaten van
gelijkaardige experimenten is uitgevoerd om in te schatten hoeveel
muizen minimaal zouden nodig zijn om een statistisch significant
resultaat te bekomen.

We maken hierbij gebruik van genetisch gemanipuleerde muizen die
iNKT cellen ontbreken. Deze modellen worden standaard gebruikt in het
onderzoeksveld. Dieren worden nauwgezet opgevolgd voor welzijns en
klinische factoren, indien nodig zullen humane eindpunten toegepast
worden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Oefenen en beheersen van orthotopische transplantatie van
Neuroblastoom in de bijnier van immunodeficiente muizen.

Looptijd van het project

3 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Neuroblastoom, PDX

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het ontwikkelen van een humaan patient derived xenograft (PDX)
neuroblastoom muis model. Gezien de technische moeilijkheid van deze
techniek werd deze techniek eerst aangeleerd in het labo van experten
(Prof. Pahlman), en moet eerst voldoende geoefend worden in het eigen
lab. Het doel van deze dierproef is om het injecteren en transplanteren
van humane neuroblastoom cellen/tumoren in muizen te beheersen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Door voorafgaand aan het uiteindelijk project (het uittesten van nieuwe
neuroblastoom specifieke therapeutica) deze techniek te beoefenen en
beheersen zullen de uiteindelijke resultaten accurater zijn en wordt
onderlinge vergelijking mogelijk, wat noodzakelijk is voor het bekomen
van significant onderzoek.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Bij dit onderzoek zullen 32 immunodeficiente muizen gebruikt worden.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De negatieve effecten voor de dieren zijn voornamelijk de mogelijk
neveneffecten van de neuroblastoom vorming: verminderde activiteit,
verminderde voedselopname, diarree en gewichtsverlies. De dieren
worden geeuthanaseerd vanaf de eerste observatie dat hun welvaart
gecomprimeerd is volgens aanvaarde criteria.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Er zijn geen alternatieve in vitro technieken beschikbaar om dit model te
gebruiken. Het gebruik van humane PDX neuroblastoom tumoren laat
toe om in een later stadium specifieke neuroblastoom therapeutica te
testen in representatief preklinisch model systeem.

Het aantal te gebruiken dieren werd gebaseerd op de
moeilijkheidsgraad van de techniek en op basis van ervaring. Indien
blijkt dat er minder muizen nodig zijn voor het beheersen van de
techniek zal uiteraard dit minimum aantal dieren gebruikt worden.

Muizen worden getransplanteerd met humane PDX tumoren opdat
neuroblastoma orthotopische xenograften bekomen zouden worden in
de muis. Humane tumor xenograften zijn goed gevalideerde preklinische modelsystemen om in een later stadium therapeutica te
valideren. Tijdens de tumorontwikkeling kan een lokaal (primaire tumor)
of verspreid ongemak veroorzaakt worden, gerelateerd aan de grootte
en de groei van de tumoren (pijn, slapheid, bewegingsproblemen, …).
Dit wordt geëvalueerd door dagelijkse, accurate observatie van de
dieren en verwijdering uit het experiment (door euthanasie) bij
aanwezigheid van een tumor of duidelijk ongemak.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Zebravis als model om de pathogeniciteit te bestuderen van genetische
varianten van borstkankergenen betrokken bij homologe recombinatie.

Looptijd van het project

2018 - 2022

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Pancreaskanker, zebravis, xenograft

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Pancreaskanker is een uiterst dodelijk ziekte, waarbij slechts 5% van de
patiënten vijf jaar na diagnose nog leeft. De slechte prognose (5-jaar
survival van slechts 8%) is de laatste decennia niet veel verbeterd.
Pancreaskanker is geassocieerd met een grote variabiliteit tussen
personen. Chemotherapeutische regimes zijn gebaseerd op een 'onesize-fits-all' principe en zijn niet werkzaam in een grote groep patiënten,
die dus de toxische effecten van chemo ondergaan zonder enig
voordeel. Met dit project willen we de tumor testen op zijn gevoeligheid
voor chemo in de mens in plaats van de mens.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Het resultaat van dit project zou zijn dat voor elke
pancreaskankerpatiënt een optimaal behandelingsschema kan
uitgevoerd worden, zonder dat deze eerst met niet-werkende chemo
werd behandeld en dus onnodig wordt blootgesteld aan deze
schadelijke stoffen. Hierdoor zal zowel de levenskwaliteit als
levenskwantiteit van de patiënten stijgen

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Zebravis, 300 volwassen vissen, nodig voor de productie van embryo's.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De volwassen vissen worden enkel gebruikt voor het produceren van de
embryo's en ondergaan geen negatief effect. De larven zullen worden
blootgesteld aan dosissen die niet toxisch zijn voor de larven zelf. Bij
tekenen van onwelzijn zullen de vissen/larven worden geëuthanaseerd.

Zebravis, 18 700 larven (6 dagen oud)
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De huidige testen voor de meeste van deze chemotherapeutica zijn
gebaseerd op celwerk. Dit is echter niet genoeg om deze toe te laten in
klinische setting. Wij hopen met dit systeem om deze testen sneller tot
de kliniek te brengen, met als ultieme doel om meer mensen te kunnen
bereiken met beter werkende chemo.

De know-how van bepaalde handelingen is reeds aanwezig, waardoor
geen extra embryo's zullen nodig zijn voor de optimalisatie van deze
handelingen. Voor deze handelingen kan men bovendien reeds een
goede schatting maken van het aantal embryo's nodig voor elk
experiment.

De zebravis is een diersoort met een aantal voordelen: Een korte
voortplantingscyclus, uitwendige ontwikkeling van de embryo's, een
groot aantal nakomelingen en transparantie van de embryo's. De genen
van interesse vertonen een belangrijke overeenkomst met die van de
mens, waardoor de studie een goede slaagkans vertoont. Het gebruik
van zebravissen vermijdt het gebruik van hogere diersoorten zoals bv.
muizen of ratten. Vissen die een afwijkend gedrag vertonen of ziek zijn
waardoor hun welzijn is aangetast zullen worden geëuthanaseerd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Kweek van SKG (ZAP-70 mutante) muizen

Looptijd van het project

28/8/2018 - 31/12/2021

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

SKG, immunologie, IL17-IL23

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

ja

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het doel van dit project is een kweek te onderhouden van dieren voor
verschillende projecten gelinked aan het onderzoek naar de rol van
microbioom in de ontwikkeling van complexe auto-immune
aandoeningen

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Aangezien dit project enkel een kweekaanvraag betreft, zullen er uit
deze specifieke aanvragen geen concrete coordelen voortvloeien.
Uiteraard, gekweekte dieren worden gebruikt in experimenten die ons
meer inzicht zullen geven in de invloed van microbiële veranderingen,
o.a. door gebruik van antibiotica, op de ontwikkeling van complexe
auto-immuune aandoeningen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

genetisch gemodificeerde muizen ongeveer 144 dieren over 4 jaar

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De dieren zullen minimaal ongemak ondervinden. Een absolute
minderheid van de dieren kan mogelijks een oogontsteking ontwikkelen
ten gevolge de genetische manipulatie - vandaar dat de graad van ernst
'licht' gekozen is. De dieren zullen na een specifieke kweekperiode
geeuthanaseerd worden door middel van cervicale dislocatie en/of CO2.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

Deze dieren combineren een specifiek patroon van aandoeningen dat
niet in vitro nagebootst kan worden, vandaar de keuze voor muizen.

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

We hebben het absolute minimum aantal dieren aangevraagd, nodig om
onze populatie te onderhouden. Hiervoor hebben we berekend hoeveel
kweekparen per jaar nodig zijn, hoe vaak deze vervangen dienen te
worden en hoeveel jaar het project zal lopen.

De dieren worden in IVC-kooien gehouden, waar zij de nodige verrijking
krijgen. Pups zullen op tijd gespeend worden en in geval van grote litters
zal de moeder met haar pups apart gehuisvest worden.
We verwachten niet dat de dieren negatieve effecten zullen
ondervinden, aangezien er geen speciale handelingen uitgevoerd
worden met de dieren. Uiteraard zullen de dieren dagelijks
gecontroleerd worden. Indien zich specifieke problemen voordien, o.a.
vechtwonden, zal in overleg met de toeziend dierenarts bepaald worden
welke stappen ondernomen dienen te worden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Rol van Tet2 in T cel ontwikkeling en T-cel acute lymfatische leukemie

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

T-ALL, T cel, Tet2

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

nee

Reglementaire testen en routineproductie

nee

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

nee

Behoud van soorten

nee

Hoger onderwijs of opleiding

nee

Forensisch onderzoek

nee

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

nee

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Hier willen we onderzoeken wat de rol is van Tet2, een eiwit betrokken
in DNA demethylatie, in normale T cellen en de ontwikkeling van T cel
leukemie.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Bloedkanker is het meest voorkomend type kanker bij kinderen en
wordt op dit moment behandeld met agressieve chemotherapeutica.
Hoewel de overleving voor kinderen met bloedkanker de afgelopen
jaren sterk is toegenomen, zijn deze chemotherapie behandelingen erg
toxisch voor de kinderen. Ook op langere termijn gaan ze gepaard met
belangrijke negatieve bijwerkingen zoals een verlaagd IQ, problemen
met fertiliteit en het ontwikkelen van secundaire tumoren op latere
leeftijd. Het doel is om mogelijk nieuwe belangrijke oncogene en tumor
suppressor genen te identificeren en hun oncogeen mechanisme te
onrafelen om te komen tot nieuwe verbetrede en minder toxische
therapeutisch strategien voor deze aggressieve vorm van bloedkanker.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

220 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De negatieve effecten voor de dieren zijn voornamelijk de tumorgroei.
Van zodra de muizen tekenen zouden vertonen van pijn of lijden ten
gevolge van deze tumorgroei zullen de dieren meteen euthanasie
ondergaan. Andere negatieve effecten omvatten injecties in een
bloedvat van de staart. Deze injecties zullen slechts voor kortstondige
pijn zorgen. Van zodra de muizen tekenen zouden vertonen van pijn of
lijden ten gevolge van deze tumorgroei zullen de dieren meteen
euthanasie ondergaan. Graad van ernst is bij deze experimenten matig
voor 144 dieren en terminaal voor 76 dieren. Lot van de dieren is
euthanasie door CO2 + cervicale dislocatie, waarbij de muizen geen pijn
zullen ondervinden.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De alternatieve dierloze methode in dit onderzoek is het gebruik van
cellijnen. Echter, deze cellijnen worden in plastic flessen in leven
gehouden waardoor de effecten van de interactie met omliggende
weefsel niet in rekening kan gebracht worden. Daarom moeten er in
vivo experimenten uitgevoerd worden als preklinische tusssenstap naar
klinische trials met deze behandeling van bloedkanker bij kinderen.

Via statistische power analyse hebben wij het exact aantal dieren
berekend dewelke minimaal nodig zullen zijn om onze vraagstelling in
dit onderzoek te kunnen beantwoorden.

De keuze voor de muis als proefdier is gebasseerd op het feit dat deze
transgene modellen spontaan en met een hoge penetrantie T-ALL
ontwikkelen.
De negatieve effecten beperken zich tot tumorgroei. Van zodra de
muizen tekenen zouden vertonen van pijn of lijden ten gevolge van deze
tumorgroei zullen de dieren meteen euthanasie ondergaan. Andere
negatieve effecten omvatten injecties in een bloedvat van de staart, met
slechts kortstondige pijn tot gevolg. Voor deze neveneffecten is er geen
analgetica of anesthetica noodzakelijk.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Evaluatie van de farmacokinetiek van nieuwe L-asparaginase varianten

Looptijd van het project

1 jaar vanaf 1 september 2018

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

L-asparaginase, farmacokinetiek, acute lymfatische leukemie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

De doelstelling van dit project is om de farmacokinetiek en het effect op
de aminozuurconcentraties in het bloed van nieuwe varianten van het Lasparaginase enzym te bestuderen. L-asparaginase wordt gebruikt in de
kliniek bij de behandeling van acute lymfatische leukemie (ALL) bij
kinderen. Het gebruik is echter suboptimaal omdat er vaak
immuunreacties (door de bacteriële oorsprong van het enzym) en
toxiciteit (gelinkt met de L-glutaminase co-activiteit) optreedt. De
varianten die wij gaan testen zijn gebaseerd op het L-asparaginase van
cavia's dat geen L-glutaminase co-activiteit heeft. Bovendien werd de
sequentie van de varianten gehumaniseerd waardoor we verwachten
dat de immunogeniciteit zal verminderen. Verder werden de varianten
ook gePEGyleerd waardoor ze nog extra beschermd worden tegen het
immuunsysteem en ook stabieler zijn in het bloed.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

L-asparaginase is een heel belangrijk onderdeel in de behandeling van
acute lymfatische leukemie (ALL) bij kinderen. Het gebruik van Lasparaginase gaat echter vaak gepaard met toxiciteit (waardoor het
gebruik heel beperkt is bij volwassenen) en immuunreacties. We
verwachten dat de toxiciteit en immunogeniciteit van de nieuwe Lasparaginase varianten die getest zullen worden in dit project, lager zal
zijn. Op termijn kan dit onderzoek leiden tot een L-asparaginase variant
met betere eigenschappen dan het enzym dat momenteel in de kliniek
wordt gebruikt.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

186 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het

De dieren krijgen éénmalig een intraveneuze injectie in de staartader.
Vervolgens wordt er één of maximaal twee keer bloed van de muizen
afgenomen. Een beperkte hoeveelheid bloed wordt genomen uit de
staartader door een klein sneetje in de staart te maken. Voor de laatste
bloedafname zal er bloed van het hart genomen worden. Hiervoor
worden de muizen verdoofd via gasanesthesie. Onmiddellijk na de
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uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

laatste bloedafname worden al de muizen geëuthanaseerd via cervicale
dislocatie. De verwachte ernst van deze dierproefen is licht.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Om de doeltreffendheid van de nieuwe L-asparaginase enzymen te
testen, is het noodzakelijk om muizen te gebruiken. Dierproeven zijn
noodzakelijk vooraleer de nieuwe enzymen ooit op mensen kunnen
worden getest.

Via statistische analyse en op basis van vorige experimenten, hebben we
bepaald wat het minimaal aantal muizen is dat we nodig hebben om
bruikbare data te genereren.

Aangezien muismodellen het meest gebruikt worden voor de
preklinische evaluatie van nieuwe geneesmiddelen voor de behandeling
van kanker, zullen de nieuwe L-asparaginase varianten getest worden op
muizen.
De muizen krijgen nestmateriaal in de kooi.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Antilichaamfragmenten voor de gerichte therapie van hersentumoren

Looptijd van het project

2 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Radiotherapie, preklinisch, Nanobodies

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Uit voorgaande experimenten werd aangetoond dat
antilichaamfragmenten in staat zijn om lokaal-geïmplanteerde
hersentumoren te bereiken. Dit geeft echter een vertekend beeld van
de manier waarop uitzaaiingen in de hersenen normaal gezien ontstaan
bij borstkankerpatiënten doordat de bloed-hersen-barrière tijdens de
tumorimplantatie beschadigd wordt. Door de kankercellen, afkomstig
van een hersenmetastaserende cellijn, in het hart van de dieren te
injecteren (in het linkerventrikel) - en zo het natuurlijke proces beter na
te bootsen - zal deze proef meer inzicht geven over de toegankelijkheid
van tumoren die mogelijks door de bloed-hersen-barrière worden
afgeschermd voor radiotracers.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Het gebruikte antilichaamfragment bevindt zich momenteel in een
klinische testfase II voor het opsporen van systemische HER2-positieve
borstkankerlesies. Eens kankerpatiënten echter uitzaaiingen in de
hersenen ontwikkelen, daalt de kans om opgenomen te worden in
klinische trials, omwille van de slechte prognose. Met dit onderzoek
willen we aantonen dat radioactief gelabelde antilichaamfragmenten in
staat zijn om kleine lesies in te hersenen te bereiken en zo het mogelijk
maken deze te visualiseren en mogelijks te behandelen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

18 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

Hersentumoren kunnen neurologische en gedragsafwijkingen
teweegbrengen. Dieren worden echter dagelijks gecontroleerd, en
gebaseerd op voorgaande experimenten weten we dat de muizen niet
langer in leven gehouden worden dan wanneer de tumorgroei deze
afwijkingen zou veroorzaken. De verwachte graad van ernst wordt als
'Matig' beschouwd.
Alle dieren worden op het einde van het experiment geëuthanaseerd
voor een grondige orgaananalyse en biodistributie reconstructie.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Aangezien interacties met de bloed-hersen-barrière in vitro niet
nauwkeurig kunnen worden nagebootst, kan dit alleen worden bereikt
door te werken met muizen met gevestigde hersentumoren of
hersenmetastasen. In vitro-onderzoeken laten bovendien geen
biodistributie toe van een tracer na intraveneuze injectie.

Uitgaande van eerder bekomen resultaten werd een power-analyse
uitgevoerd zodat het minimum aan dieren gebruikt wordt, waaruit toch
significante data gehaald kan worden.

De muis is de laagste diersoort die gebruikt kan worden voor het
bestuderen van interacties met de bloed-hersen-barrière en het
opvolgen van de biodistributie van een radiotracer doorheen het
lichaam.
Alle handelingen op muizen worden uitgevoerd onder volledige
verdoving. Tumorgroei wordt kort opgevolgd met bioluminiscentie.
Wanneer het signaal een bepaalde grens overschrijdt, wordt dit
geassocieerd met een tumorgrootte die mogelijks negatieve effecten op
het welzijn van de dieren heeft. Bij het bereiken van deze grenswaarde,
bij overmatig gewichtsverlies of het optreden van gedragsafwijkingen,
zullen de muizen vroegtijdig geëuthanaseerd worden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Identificatie van genen die arthritis induceren

Looptijd van het project

Juli 2018 - Juli 2021

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

arthritis, IL23, IL17, TNFa, mechanostress,spondyloarthritis

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

ja

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Spondyloarthritis (SpA) is een set van inflammatoire artritische ziekten
die de ruggengraat en het bekken aantasten. Huidige therapieën
verlichten de symptomen, maar slagen er niet in om gewrichtsschade
adequaat te voorkomen. Er is dus behoefte aan nieuwe
geneesmiddelen. Om die te ontwikkelen dienen a) nieuwe
diermodellen van SpA ontwikkeld te worden en b) nieuwe drugtargets
onderzocht te worden. Een vorig project in het labo heeft reeds
kandidaat pro-arthritogene genen geidentificeerd via genetische studies
en overexpressie in mensen. Hieruit zijn verschillende kandidaatgenen
gegenereerd. Het huidige project zal nieuwe en bestaande modellen van
SpA gebruiken om muizen te onderzoeken die genetisch deficiënt zijn
voor deze kandidaatgenen. De primaire eindpunten bestaan uit de
klinische score en de histopathologie. De secundaire eindpunten
omvatten genexpressie in inflammatoir weefsel en immuuncel detectie
in lymfeklieren.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Indien genetisch deficiënte muizen beschermd worden van
inflammatoire artritis, zouden de overeenkomstige proteïnen kandidaat
moleculen zijn voor gerichte therapieën. We zijn van plan om zulke
inhibitoren te ontwikkelen en ze preklinische te testen. Er zijn meerdere
voordelen voor de samenleving vanuit dit project: 1) De ontwikkeling
van nieuwe therapieën om tegemoet te komen aan de oningeloste nood
van SpA patiënten. 2) De ontwikkeling van nieuwe diermodellen voor
toekomstig onderzoek. 3) Onderzoek naar de rol van de
kandidaatgenen zal onze kennis van inflammatoire artritis uitbreiden en
kan mogelijks toegepast worden op gerelateerde ziekten.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

400 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de

Matige ernst. De dieren worden opgeofferd na de proeven via cervicale
dislocatie of CO2.

1293

dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Bloed en gewrichtsweefsel onderzoeken is informatief, maar werken
met mensen is gelimiteerd in de mogelijkheid om mechanismen uit te
klaren door het gebrek aan de mogelijkheid tot controle van
beinvloedende factoren en variabelen. Bovendien is er beperkte
mogelijkheid om klinische monsters van het axiale skelet te
bemachtigen. Hierdoor zijn dierenmodellen essentieel. Ten slotte is het
niet mogelijk om de complexiteit van autoimmuniteit te repliceren in
vitro of in lagere organismen.

Gebaseerd op eerdere ervaringen en kennis van de effectgrootte, zullen
we 6 muizen per conditie gebruiken. Indien de resultaten wijzen op
biologisch relevante effecten zal het experiment herhaald worden om
de observaties te bevestigen. De muizen zullen gekweekt worden in
homozygote kweekkoppels om onbruikbare heterozygote nakomelingen
te vermijden.

De gebruikte muismodellen, vooral overexpressie van TNF en IL-23,
worden ondersteund door de onderliggende genetica van klinische SpA
en door het succes van goedgekeurde therapieen die deze pathways als
doelwit hebben.
De muizen zullen tweemaal per week gemonitord worden voor tekenen
van ongemak. Indien er indicaties van pijn zijn zal pijnstilling toegediend
worden. Anti-inflammatoire middelen zullen niet toegediend worden
aangezien ze storend werken voor het ziektemodel. Indien acuut
gewichtsverlies (meer dan 10% op een dag, of 20% gedurende het hele
experiment) opgemerkt wordt zal de muis onmiddelijk gedood worden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

BiSpecifieke AcTakines: analyse van het antitumor effect

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

kanker, immunologie, Type I IFN, AcTakine

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

We stellen een nieuwe kankerbehandeling voor die een alternatief kan
vormen voor de conventionele methoden die nu gebruikt worden. Deze
laatste hebben nog vaak ernstige neveneffecten en desondanks de
vooruitgang blijven het sterftecijfer en de resistentie hoog. Cytokines
waaronder type I IFN, als immunotherapeutica kunnen hier een
antwoord bieden. Omdat klinische toepassing van de meeste cytokines
echter gelinkt is aan ernstige toxiciteit, beschrijven we in dit project
AcTakines: gemuteerde cytokines gekoppeld aan een specifiek target
domein. Hierdoor blijven AcTakines inactief wanneer ze in circulatie zijn
en wordt hun activiteit pas onthuld na cel-specifieke binding.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Het in vivo uitwerken van de beschreven strategie zal leiden tot een
terugkeer van vele cytokines naar klinische toepassingen. Specifiek voor
dit project willen tegen het einde van deze aanvraag (4 jaar) klinische
toepassing van specifiek gerichte AcTakines als anti-kanker behandeling
mogelijk maken. Sterke factor hieraan verbonden is de afwezigheid van
negatieve neveneffecten die de meeste anti-kanker behandelingen nu
met zich meebrengen. Naast een sterk anti-tumoraal effect werd ook
een anti-virale werking toegeschreven aan cytokines. Bovendien spelen
ze een belangrijke rol in het onderdrukken van inflammatie en autoimmuniteit. De klinische toepassing van AcTakines is dan ook zeer
breed.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Tijdens dit project vragen we 2159 wild type C57BL/6 muizen en 960
Balb/c muizen aan alsook 2328 muizen met specifiek fenotype.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?

Verwacht wordt dat tijdens therapeutische experimenten de dieren pijn
en lijden zullen ervaren als gevolg van tumor groei. Er wordt echter alles
aan gedaan om discomfort tot een minimum te beperken. Daarom
indiceren we een milde graad van pijn/lijden. Alle dieren worden
uiteindelijk opgeofferd enerzijds omwille van therapeutische
doeleinden, anderzijds omwille van analyse van tumor, milt, bloed,
lymfe knopen, ...
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Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Er bestaan geen alternatieve methoden waarbij geen dieren gebruikt
worden om de doelstellingen van het project te realiseren. Bovendien
zijn in vitro experimenten kunstmatig en kunnen ze de immuun respons
zoals deze bestaat in een organisme niet/onvoldoende nabootsen. Het
is de bedoeling om enkele vragen die moeilijk in een ex vivo setting te
beantwoorden zijn, te onderzoeken. De bevindingen uit dit onderzoek
zullen de inleiding vormen voor de klinische toepassing van de
voorgestelde strategie. De in vitro alternatieven zijn daarom ook niet
extrapoleerbaar naar de klinische realiteit.

Er zal gelet worden op het optimaal gebruik van de proefdieren en de
bekomen data, eventueel in overleg met andere betrokken
medewerkers of vorsers van andere projecten. Meerdere analyses
binnen hetzelfde experiment zullen uitgevoerd worden. Bovendien
zullen zoveel mogelijk optimalisaties gebeuren op in vitro celculturen
alvorens naar proefdieren over te stappen. Gezien de omvang van het
project en zijn belang naar een klinische toepassing hopen wij het aantal
aangevraagde proefdieren te kunnen verantwoorden.

De muismodellen zijn sinds jaren in gebruik in het labo en zijn daarom
gekend binnen de dienst en zijn betrokken medewerkers. Bovendien
heeft de proefdierleider jarenlange ervaring. De beschreven dieren zijn
wel gekend en gekarakteriseerd voor gebruik tijdens immunologische
onderzoeken. De dieren worden dagelijks gecontroleerd en de nodige
stappen worden ondernomen om pijn en ongemak te vermijden/tot een
minimum te beperken. Deze bevatten de aanwezigheid van voedsel en
water in de kooi alsook kortstondige verdoving of wondzorg na een
chirurgische ingreep.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

1296

Titel van het project

Evaluatie van een nieuwe methode voor kankervaccinatie.

Looptijd van het project

2 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Kankervaccinatie, Kanker immunotherapie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

In kankervaccinatie worden bepaalde immuuncellen in contact gebracht
met tumormateriaal waardoor het immuunsysteem zelf kankercellen
kan herkennen en vernietigen. We zoeken naar een efficiënte methode
om dit te doen, waarbij tumormateriaal rechtsreeks kan
getransporteerd en afgeleverd worden aan de doelwitcellen. Onze
onderzoeksvragen zijn: 1) Hoe beïnvloedt de samenstelling van het
vaccin de immuunreactie? 2) Kunnen we een immuunreactie opwekken
die de groei van een tumor vertragen?

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Het finale doel van dit project is therapeutisch te vaccineren tegen
kanker. Dit kan door het immuunsysteem van een patiënt ertoe aan te
zetten de tumor te herkennen als "gevaarlijke cellen", en deze
vervolgens te gaan vernietigen. Tot nu gebeurt dit soort vaccinatie vrij
omslachtig, door eerst immuuncellen uit patiënten te halen, deze in het
labo te behandelen, en die dan vervolgens opnieuw te injecteren. Met
deze studie willen we gaan naar een sneller, eenvoudiger en dus ook
goedkoper systeem, om meteen de juiste cellen in het lichaam in
contact te brengen met tumormateriaal, als vorm van therapeutisch
vaccin.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

muizen (C57BL6), aantal: 112

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Alle experimenten gebeuren onder isofluraan verdoving, en er worden
geen negatieve effecten verwacht. Voor het therapeutisch experimen
dragen de muizen onderhuids een tumor (met beperkte groei),
waardoor eventueel een matige pijn kan optreden. De muizen worden
dagelijks geobserveerd, en op geregelde basis gewogen en de groei van
de tumor gemeten. Indien de tumor een bepaalde limiet bereikt of
ernstig ongemak veroorzaakt, worden de muizen op humane wijze
geëuthanaseerd en gebruikt als orgaandonor voor verdere in vitro
experimenten.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Met dit onderzoek wordt getracht een alternatief te zoeken voor de
huidige procedures van kankervaccinatie. Het voordeel van ons
alternatief bestaat er net in dat rechtsreekse in vivo behandeling van de
immuuncellen moet mogelijk worden, waardoor kankervaccinatie
goedkoper en meer toepasbaar kan worden. Eerder in vitro onderzoek
toonde aan dat deze techniek inderdaad veelbelovend is. Daarom wordt
nu overgegaan tot het evalueren van de in vivo toepasbaarheid. Het is
dus niet mogelijk hier een dierloze methode voor te gebruiken.

Er worden slechts zoveel dieren gebruikt die statistisch vereist zijn om
een wetenschappelijk relevant resultaat te bekomen. Na de
experimenten worden de dieren gebruikt als orgaandonor voor in vitro
experimenten.

Deze experimenten gaan verder op eerder uitgevoerde in vitro
experimenten waarbij zwarte muizen werden gebruikt, dus wordt
geopteerd om met hetzelfde diermodel te werken. Deze muizensoort
wordt door de onderzoeksgroep routinematig gebruikt voor standaard
immuuntesten. De experimenten gebeuren onder verdoving, de dieren
worden dagelijks geobserveerd, en op geregelde basis gewogen en de
groei van de tumor gemeten. Indien de tumor een bepaalde limiet
bereikt of ernstig ongemak veroorzaakt, worden de muizen
geëuthanaseerd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Kweek van TNFdare muizen

Looptijd van het project

01/09/2018 - 31/12/2021

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Artritis, TNFdare muizen, link tussen darm en gewricht

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

ja

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het doel van dit project is een kweek te onderhouden van dieren voor
verschillende projecten gelinked aan het onderzoek naar de link tussen
de darm en gewrichtsaandoeningen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Aangezien dit project enkel een kweekaanvraag betreft, zullen er uit
deze specifieke aanvragen geen concrete voordelen voortvloeien.
Uiteraard, gekweekte dieren worden gebruikt in experimenten die ons
meer inzicht zullen geven in de invloed van microbiële veranderingen,
o.a. door gebruik van antibiotica, op de ontwikkeling van complexe
auto-immuune aandoeningen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

genetisch gemodificeerde muizen 200

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

TNFΔARE muizen ontwikkelen een matige ernst: gradueel zwelling van
de enkels, vervorming van de achterpoten, moeilijkheid in bewegen en
progressief gewichtsverlies. De symptomen zijn volledig ontwikkeld als
de muizen 10 weken oud zijn. De humane eindpunten worden in het
oog gehouden en de muizen worden na een specifieke kweekperiode
opgeofferd via cervicale dislocatie of CO2.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

Deze dieren combineren een specifiek patroon van aandoeningen dat
niet in vitro nagebootst kan worden, vandaar de keuze voor muizen.

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

We hebben het absolute minimum aantal dieren aangevraagd, nodig om
onze populatie te onderhouden. Hiervoor hebben we berekend hoeveel
kweekparen per jaar nodig zijn, hoe vaak deze vervangen dienen te
worden en hoeveel jaar het project zal lopen.

De dieren worden in IVC-kooien gehouden, waar zij de nodige verrijking
krijgen. Pups zullen op tijd gespeend worden en in geval van grote litters
zal de moeder met haar pups apart gehuisvest worden.
De muizen worden dagelijks gemonitord. Indien de muizen ernstig
gewond zijn of dergelijk, zullen de muizen geëuthanaseerd worden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

De rol van de transcriptiefactor ikzf1 in leukemie

Looptijd van het project

30/09/2018 voor een periode van 4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

IKZF1, T-ALL

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

nee

Reglementaire testen en routineproductie

nee

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

nee

Behoud van soorten

nee

Hoger onderwijs of opleiding

nee

Forensisch onderzoek

nee

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

nee

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Hier willen we de rol is van ikzf1 als tumor suppressor in T-ALL
onderzoeken. Enerzijds willen we meer inzichten krijgen in de biologie
van deze ziekte, maar eveneens willen we nagaan of ikzf1 ook een rol
speelt in de reponse op behandelingen die op dit moment in de kliniek
gebruikt worden voor de behandeling van kanker bij kinderen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Bloedkanker is het meest voorkomend type kanker bij kinderen en
wordt op dit moment behandeld met agressieve chemotherapeutica.
Hoewel de overleving voor kinderen met bloedkanker de afgelopen
jaren sterk is toegenomen, zijn deze chemotherapie behandelingen erg
toxisch voor de kinderen. Ook op langere termijn gaan ze gepaard met
belangrijke negatieve bijwerkingen zoals een verlaagd IQ, problemen
met fertiliteit en het ontwikkelen van secundaire tumoren op latere
leeftijd. Het doel is om mogelijk nieuwe belangrijke oncogene en tumor
suppressor genen te identificeren en hun oncogeen mechanisme te
onrafelen om te komen tot nieuwe verbetrede en minder toxische
therapeutisch strategien voor deze aggressieve vorm van bloedkanker.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

156 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De negatieve effecten voor de dieren zijn voornamelijk de tumorgroei.
Van zodra de muizen tekenen zouden vertonen van pijn of lijden ten
gevolge van deze tumorgroei zullen de dieren meteen euthanasie
ondergaan. Andere negatieve effecten omvatten injecties in een
bloedvat van de staart en tussentijdse bloedafnames. De injecties en
bloedafnames zullen slechts voor kortstondige pijn zorgen.

1301

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De alternatieve dierloze methode in dit onderzoek is het gebruik van
cellijnen. Echter, deze cellijnen worden in plastic flessen in leven
gehouden waardoor de effecten van de interactie met omliggende
weefsel niet in rekening kan gebracht worden. Daarom moeten er in
vivo experimenten uitgevoerd worden om de in vitro data te
complementeren.

Via statistische power analyse hebben wij het exact aantal dieren
berekend dewelke minimaal nodig zullen zijn om onze vraagstelling in
dit onderzoek te kunnen beantwoorden.

De keuze voor de muis als proefdier is gebasseerd op het feit dat deze
transgene modellen spontaan en met een hoge penetrantie T-ALL
ontwikkelen.
Er wordt nestmateriaal voorzien als kooiverrijking.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

De gecombineerde rol van cdk6 en ikzf1 in leukemie

Looptijd van het project

30/09/2018 voor een periode van 4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

CDK6, IKZF1, T-ALL

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

nee

Reglementaire testen en routineproductie

nee

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

nee

Behoud van soorten

nee

Hoger onderwijs of opleiding

nee

Forensisch onderzoek

nee

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

nee

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Hier willen we de gecombineerde rol van cdk6 en ikzf1 in T-ALL
onderzoeken. Enerzijds willen we meer inzichten krijgen in de biologie
van deze ziekte, maar eveneens willen we nagaan of cdk6 in combinatie
met ikzf1 ook een rol speelt in de reponse op behandelingen die op dit
moment in de kliniek gebruikt worden voor de behandeling van kanker
bij kinderen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Bloedkanker is het meest voorkomend type kanker bij kinderen en
wordt op dit moment behandeld met agressieve chemotherapeutica.
Hoewel de overleving voor kinderen met bloedkanker de afgelopen
jaren sterk is toegenomen, zijn deze chemotherapie behandelingen erg
toxisch voor de kinderen. Ook op langere termijn gaan ze gepaard met
belangrijke negatieve bijwerkingen zoals een verlaagd IQ, problemen
met fertiliteit en het ontwikkelen van secundaire tumoren op latere
leeftijd. Het doel is om mogelijk nieuwe belangrijke oncogene en tumor
suppressor genen te identificeren en hun oncogeen mechanisme te
onrafelen om te komen tot nieuwe verbetrede en minder toxische
therapeutisch strategien voor deze aggressieve vorm van bloedkanker.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

207 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De negatieve effecten voor de dieren zijn voornamelijk de tumorgroei.
Van zodra de muizen tekenen zouden vertonen van pijn of lijden ten
gevolge van deze tumorgroei zullen de dieren meteen euthanasie
ondergaan. Andere negatieve effecten omvatten injecties in een
bloedvat van de staart en tussentijdse bloedafnames. De injecties en
bloedafnames zullen slechts voor kortstondige pijn zorgen.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De alternatieve dierloze methode in dit onderzoek is het gebruik van
cellijnen. Echter, deze cellijnen worden in plastic flessen in leven
gehouden waardoor de effecten van de interactie met omliggende
weefsel niet in rekening kan gebracht worden. Daarom moeten er in
vivo experimenten uitgevoerd worden om de in vitro data te
complementeren.

Via statistische power analyse hebben wij het exact aantal dieren
berekend dewelke minimaal nodig zullen zijn om onze vraagstelling in
dit onderzoek te kunnen beantwoorden.

De keuze voor de muis als proefdier is gebasseerd op het feit dat deze
transgene modellen spontaan en met een hoge penetrantie T-ALL
ontwikkelen.
Er wordt nestmateriaal voorzien als kooiverrijking.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Onderzoek naar de rol van Tregs in bot

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Bot, osteoclasten, signaalbaan

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

De bedoeling is om de rol van een specifiek eiwit in bothomeostase
verder te onderzoeken. Dit eiwit is van belang voor de regeling van het
immuunstelsel en recente data binnen de onderzoeksgroep hebben
aangetoond dat dit eiwit ook een rol speelt in de bothomeostase.
Bedoeling van dit onderzoek is na te gaan op welke manier dit eiwit
diens rol op het bot uitoefent.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit onderzoek kan kennis bijbrengen over de functie van dit eiwit in
verscheidenen botaandoeningen/defecten, al dan niet van autoimmune aard

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

440 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De muizen zullen geen bijzondere handelingen ondergaan (licht en in
vitro) en hebben een niet-lijdend fenotype. Voor weefselisoaltie zullen
de dieren geeuthanaseerd worden adhv cervicale dislocatie. We
verwachten dus geen bijzondere negatieve effecten.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Deze genetische modificatie is enkel beschikbaar in de muis; bovendien
hebben we celtypes nodig die we niet in lagere organismen kunnen
terugvinden en die in het bezit moeten zijn van de genetische
modificatie (nood aan primaire cellen). Dit noodzaakt het gebruik van
muizen.

Gebaseerd op een power analyse is een minimum van 22 dieren per
groep vereist om significante verschillen te kunnen detecteren tussen
genetisch gemanipuleerde muizen en geschikte controles.

De muis is nog altijd een van de beste diersoorten voor genetische
manipulatie. Aangezien we nood hebben aan primaire cellen met een
bepaald genotype zullen we dus gebruik maken van dit muismodel om
na te gaan in hoeverre een bepaald eiwit de bothomeostase kan
beinvloeden

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

onderzoek naar de verdeling van een radioactieve speurstof in het
lichaam van een muis.

Looptijd van het project

3 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

PET tracers dosimetrie biodistributie muizen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

nee

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

nee

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

nee

Behoud van soorten

nee

Hoger onderwijs of opleiding

nee

Forensisch onderzoek

nee

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

nee

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Deze experimenten dienen om na te gaan hoe twee nieuwe radioactieve
speurstoffen zich verdelen in het lichaam van een muis. Deze data kan
gebruikt worden om na te gaan hoe dit bij een mens zou zijn. Dit dient
te gebeuren voor de veiligheid van de patient die eventueel later deze
producten geïnjecteerd zouden krijgen. Aangezien het niet toegestaan is
deze stoffen eerst bij een mens in te spuiten, wordt er beroep gedaan
op dierproeven.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Hieruit kan de verdeling van de speurstoffen nagegaan worden. Via
mathematische modellen kan deze data omgezet worden naar de
humane situatie en kan een schatting gemaakt worden van hoe het
product zich verdeeld in het lichaam van een mans.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

40 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De dieren worden verdoofd met gas vooraleer er een injectie plaats
vindt. Er zijn geen pijnlijke handelingen voor de verdoving. Tijdens de
verdoving worden de dieren geëuthanaseerd.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het is niet mogelijk om de producten eerst in mensen te testen. Daarom
wordt er geopteerd om muizen te testen. De gebruikte producten
werden al voordien getest in een ratmodel waarop geen nadelige
effecten werden geobserveerd.

Een stuk van de dieren wordt herbruikt in de tweede proef om het
aantal dieren minimaal te houden. Er worden enkel voldoende dieren
gebruikt om reproduceerbare resultaten te geven.

Er wordt geopteerd om dit experiment uit te voeren met minder
gevoelige dieren (muizen in plaats van met primaten). Er wordt
geopteerd om muizen te gebruiken in plaats van ratten omdat dit in
éénzelfde beeld kan geplaats worden onder de PET scanner. Om stress,
pijn an angst te reduceren gebeuren alle handelingen onder verdoving
en wordt het dier op het einde van het experiment geëuthanaseerd.
Om stress, pijn en angst te reduceren gebeuren alle handelingen onder
verdocing en wordt het dier op het einde van het experiment
geëuthanaseerd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Hoe epigenetica kan leiden tot nieuwe medicijnen voor T-cell leukemie

Looptijd van het project

2 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

T-celleukemie, epigenetica, muismodel, preklinisch

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Epigenetica is de studie waarbij gekeken wordt naar overerfbare
veranderingen in genfunctie zonder dat veranderingen in de DNA
sequentie optreden. Recent, heeft men ontdekt dat eiwitten, die
betrokken zijn bij epigenetische processen, essentieel zijn voor de
overleving van de tumorcellen. Meer bepaald zonder Jmjd3 (zo'n
epigenetische regulator) kunnen de leukemiecellen niet uitgroeien.
Daarom is Jmjd3 een interessante target om nieuwe medicijnen tegen te
ontwikkelen om zo T-celleukemie uit te roeien. In dit project gaan we
een muismodel maken waarbij we de exacte rol van Jmjd3 bij de
vorming van T-celleukemie in detail mee kunnen bestuderen. Daarnaast
kunnen we die tumorcellen behandelen met een medicijn dat gericht is
tegen Jmjd3.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit project geeft ons inzage in hoe epigenetische processen kunnen
bijdragen tot de vorming van T-celleukemie. Daarnaast vormen
epigenetsche eiwitten nieuwe targets om medicijnen tegen te ontwikkel
in het kader van T-celleukemie. Dit kan leiden tot nieuwe therapieën
voor de uitroeiing van bepaalde bloedkankers, waaronder Tcelleukemie.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

In dit project zullen 116 muizen gebruikt worden.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

De negatieve effecten voor de dieren zijn voornamelijk de tumorgroei.
Van zodra de muizen tekenen zouden vertonen van pijn of lijden ten
gevolge van deze tumorgroei zullen de dieren meteen euthanasie
ondergaan. Andere negatieve effecten omvatten injecties in de
staartader en buik voor de toediening van respectievelijk tumorcellen en
een substraat voor niet-invasieve opvolging van de tumorgroei. Muizen
zullen voor deze opvolging ook kort verdoofd worden met het gas
isofluoraan. De injecties zullen slechts voor kortstondige pijn zorgen. De
medicijnen zullen oraal toegediend worden bij de muizen. Van zodra de
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

muizen tekenen zouden vertonen van pijn of lijden ten gevolge van deze
tumorgroei zullen de dieren meteen euthanasie ondergaan.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De alternatieve dierloze methode in dit onderzoek is het gebruik van
humane cellijnen. Echter, deze cellijnen worden in plastic flessen in
leven gehouden waardoor de effecten van de interactie met omliggende
weefsel niet in rekening kan gebracht worden. Daarom moeten er in
vivo experimenten uitgevoerd worden als preklinische tusssenstap naar
klinische trials met deze behandeling van bloedkanker.

Via statistische power analyse hebben wij het exact aantal dieren
berekend dewelke minimaal nodig zullen zijn om onze vraagstelling in
dit onderzoek te kunnen beantwoorden.

De keuze voor de muis als proefdier is gebaseerd op het feit dat muizen
genetische en anatomisch heel dicht aanleunen tegen de mens,
waardoor verschillende ziektes (waaronder ook kanker) kunnen
nagebootst worden in de muis. Door de ziekte in proefdieren te
bestuderen en te begrijpen kunnen we nieuwe medicijnen testen die
met hoge waarschijnlijkheid ook werkzaam zullen zijn bij mens.
Door de muizen nauwgezet en op regelmatige tijdstippen op te volgen,
kunnen we tumordragende muizen snel detecteren en euthanaseren.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Hoe beïnvloeden huid bacteriën huisstofmijt allergie die ontstaat in de
huid?

Looptijd van het project

3 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Huisstofmijt, Huid, Microbioom, Asthma

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

Nee

Reglementaire testen en routineproductie

Nee

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

Nee

Behoud van soorten

Nee

Hoger onderwijs of opleiding

Nee

Forensisch onderzoek

Nee

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

Nee

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Allergische astma wordt veroorzaakt door een overdreven
immuunreactie tegen allergenen zoals huisstofmijt, pollen of schimmels.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

In dit project willen we onderzoeken hoe de huid bacteriën de
sensitizatie tegen huisstofmijt via de huid beïnvloeden en hoe dit kan
leiden tot een andere vorm van astma. Deze inzichten kunnen als
startpunt dienen voor de otnwikkeling van doelgerichte astma preventie
of therapie.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij

835 muizen

Aangezien deze allergenen worden ingeademd kunnen ze via de longen
binnendringen en hier aanzetten tot een onnodige immuunreactie (ook
wel sensitizatie genoemd). Wij hebben recent aangetoond dat
sensitizatie tegen huisstofmijt ook kan gebeuren via intacte huid. Beide
sensitizatie routes leiden tot de meest voorkomende vorm van astma,
gekarakteriseerd door de aanwezigheid van eosinofielen in de
luchtwegen. Astma is echter een heterogene ziekte en sommige
patiënten ontwikkelen een ernstigere vorm van asthma, die
gekarakteriseerd is door de aanwezigheid van eosinofielen en
neutrofielen. We hebben recent een muismodel voor deze ernstigere
vorm van astma ontworpen, door muizen herhaaldelijk bloot te stellen
aan huisstofmijt via de huid, vooraleer ze worden blootgesteld in de
longen. Het is niet erg duidelijk hoe deze verschillende immuunreacties
tegen hetzelfde allergeen ontstaan. Wij veronderstellen dat de
compositie van huid microbioom de immuunrespons tegen allergenen
programmeren en de vorm van astma bepalen. In dit project willen wij
bestuderen wat de invloed is van de huid bacterien op sensitizatie tegen
huisstofmijt via de huid en hoe dit verschillende vormen van astma
uitlokt.

1311

benadering het aantal van deze
dieren?
In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Het onderzoekslabo heeft talrijke jaren ervaring met muismodellen voor
allergische astma. Ook al is de immuunrespons tegen huisstofmijt bij
muizen erg gelijkaardig aan die van de mens, muizen zullen geen
uiterlijke tekenen vertonen van kortademigheid of hoesten. De dieren
worden gedurende twee weken (kort model) of 3 maanden (lang model)
op regelmatige tijdstippen verdoofd met 2,5% isoflurane en vervolgens
wordt een druppel huisstofmijt aangebracht op de neus. Omwille van
die behandelingen en de stress die hiermee gepaard gaat is de graad
van ernst in dit project matig. Na elke proef worden de dieren
opgeofferd door middel van intraperitoneale injectie met een overdosis
pentobarbital.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Er is niet over 1 nacht ijs gegaan. De voorstudie loopt reeds jaren en alle
parameters die in vitro getest konden worden, zijn getest geweest. Het
enige wat de doeltreffendheid onomstotelijk kan aantonen is aantonen
van de werking in een complex diermodel van (huid)inflammatie

1) Sample size analyse werd uitgevoerd, zodat het gewenste aantal
dieren per groep 6 is. 2) Zoveel mogelijk weefsels en organen bij
hetzelfde dier, om een minimaal discomfort voor de dieren te
waarborgen zodat geen herhalingen noodzakelijk zijn om een bepaalde
parameter te meten

De muis is het frequentst bestudeerde proefdiermodel in nucleaire
receptor-studies omwille van zijn gunstige grootte, zijn snelle
voortplanting, maar ook omwille van de vele gemeenschappelijke
kenmerken met de mens. Behalve i.p. Injecties zullen geen invasieve
handelingen worden uitgevoerd voor de dieren worden opgeofferd om
weefsel te isoleren. De principes waarbij het welzijn van de muis
centraal staat, zoals aangeleerd tijdens de cursussen proefdierkunde
zullen steeds worden nageleefd.
De experimentele procedures van dit project veroorzaken slechts een
matige graad van last. De intranasale injecties die op regelmatige
tijdstippen uitgevoerd worden zullen stress veroorzaken bij de muizen
maar geen pijn. Buiten rustige omgang met de dieren en kooiverrijking
zullen geen extra maatregelen genomen worden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Het gebruik van gedetailleerde medische beeldvorming om de
lichaamsfuncties van zebravissen in beeld te brengen.

Looptijd van het project

2 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

medische beeldvorming, zebravissen, functionele beeldvorming

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

In dit project zullen nieuwe beeldvormingssystemen voor kleine
proefdieren geëvalueerd worden voor het gebruik in zebravissen.
Meestal worden deze toestellen gebruikt om ratten en muizen in beeld
te brengen, maar dankzij betere systeemeigenschappen zou de
mogelijkheid bestaan om deze scanners ook te gebruiken voor
zebravisonderzoek. Het voordeel hiervan is onder andere dat het
gebruik van muizen en ratten kan verminderd worden. De toestellen
vertonen een hogere resolutie en sensitiviteit, en dit laat toe om
kleinere structuren te onderzoeken, zoals de organen van zebravissen.
Deze studie kan bewijs leveren dat het mogelijk is om deze toestellen te
gebruiken voor zebravissen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Enerzijds laten ontwikkelingen in de beeldvormingstechnologieëen toe
om minder proefdieren te gebruiken binnen biomedisch onderzoek,
dankzij het niet-invasieve karakter van deze onderzoeken. De dieren
ondervinden quasi geen leed van het beeldvormingsonderzoek op zich.
Anderzijds kan de toegenomen beeldkwaliteit ook toelaten om lagere
diersoorten (bv. zebravissen ipv muizen en ratten) te evalueren. Dit
opent nieuwe onderzoeksperspectieven.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

48 zebravissen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

geen negatieve effecten: de proefdieren worden enkel in slaap
gehouden voor maximaal 20 minuten, zodat ze stil zouden liggen tijdens
de scan.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Alle optimalisaties die mogelijk zijn op fantomen (dit zijn buisjes met
waterige oplossingen), werden al voltooid; enkel het gebruik van deze
toestellen met levende dieren moet nog gevalideerd worden.

Na iedere beeldvormingssessie zullen de resultaten bekeken en
verwerkt worden. Indien tussendoor blijkt dat de proeven niet het
verwachte resultaat geven, wordt een stap terug gezet naar
proefbuismetingen (fantoommetingen), en wordt er opnieuw
geoptimaliseerd, alvorens er verder gegaan wordt met de dieren.

Dankzij de hoge gevoeligheid en onderscheidend vermogen van de
gebruikte systemen, bestaat de mogelijkheid om zebravissen te
gebruiken in plaats van ratten en muizen.
tijdens de beeldvormingssessie zullen de dieren verdoofd worden, zodat
ze geen angst kunnen ervaren.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Hoe gaan de spieren om met stress in musculaire dystrofie

Looptijd van het project

01/10/2018-04/02/2022

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

spierziekten, musculaire dystrofie, osmolyten, spierherstel

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Duchenne spierdystrofie (DMD) is een erfelijke spier-degeneratieve
aandoening veroorzaakt door deficiëntie van het membraangeassocieerde eiwit dystrofine. Skeletspieren, ademhalingsspieren en
het hart worden aangetast, waardoor DMD patiënten vroegtijdig
sterven. Moment is er nog geen genezing mogelijk voor deze ziekte. De
mdx muis is het standaard model voor de humane ziekte, maar kent een
ietwat verschillend ziektepatroon. Mdx muizen slagen erin om de
spierschade te stabiliseren, wat aanleiding geeft tot een veel milder
ziekte-fenotype (in tegenstelling tot de progressieve en desastreuze
spierschade-opbouw bij DMD. Dit model geeft ons de kans om deze
verschillende fases in de ziekte te bestuderen. Onze hypothese is dat de
anti-stress factoren van de osmolyten pathway kunnen betrokken zijn in
deze geslaagde overgang van spierdestructie naar spierherstel. Deze
data kan aanleiding geven tot het beter begrijpen van de progressieve
en desastreuze spierschade-opbouw bij de humane ziekte.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De betrokkenheid van osmolyten in DMD is nog slechts fragmentair en
soms contradictorisch. In de mdx muis werd bijvoorbeeld een verlaging
van het taurine-gehalte van spierweefsel gerapporteerd samen met een
vermindering van de transporter SLC6A6. In het hondenmodel Golden
Retriever Muscular Dystrophy daarentegen werden taurine en SLC6A6
gehaltes teruggevonden die 1,5- en respectievelijk 20-voudig verhoogd
waren in vergelijking met gezonde honden. Dit wijst op mogelijke
verschillen in ziektekenmerken tussen soorten en/of in verschillende
ziektestadia. De data die ons onderzoeksproject zal genereren is
relevant voor therapeutische doeleinden, wat bovendien blijkt uit
onderzoek dat aantoonde dat een taurine supplement in mdx leidde een
verbeterde spierfunctie en gereduceerd inflammatie opbouw. Ons
onderzoeksproject kan een bijdrage leveren aan innovatieve
therapeutische interventies in de toekomst.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

C57Bl/10ScSn-Dmdmdx/J muizen herbergen een nonsense-mutatie in
exon 23 van het dystrofinegen, waardoor de expressie van dystrofine in
alle weefsels sterk gereduceerd is. Vanaf de leeftijd van 10 weken, met
uitzondering van het diafragma, is er slechts sprake van minimale
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ledemaat skeletspierfibrose. Een totaal van 64 mdx muizen en even veel
controle muizen zullen worden gekweekt voor dit onderzoek.
In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Mdx-muizen lijken normale skeletspieren te hebben tot ze ongeveer 3-4
weken oud zijn. Op dat moment ondergaan myofibers massale
degeneratie, waarbij bijna 100% van de vezels worden vervangen door
continue cycli van degeneratie en regeneratie. De muizen ontwikkelen
een significante ontsteking in zowel de diafragma- als de
ledemaatspieren; deze inflammatie verdwijnt na enkele weken
spontaan in de spieren van de ledematen, maar persisteert in het
diafragma.
De muizen zullen worden geëuthanaseerd op verschillende leeftijden,
tussen 4 en 10 weken.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Als alternatief voor het diermodel, bestaan primaire cellijnen die
werden gegenereerd uit de mdx. De cycli van degeneratie/regeneratie
die samengaan met het mdx ziekte fenotype kunnen echter niet worden
nagebootst in vitro, dus is dit voor ons onderzoeksproject geen geschikt
alternatief.

Het aantal dieren zal worden beperkt tot wat noodzakelijk is voor het
bekomen van significante resultaten, en maatregelen zullen worden
genomen om de leefomstandigheden voor de dieren zo aangenaam
mogelijk te maken.

Het mdx muismodel is het standaard model voor humane Duchenne
musculiare dystrofie en wordt veelvuldig gebruikt voor pre-klinisch
onderzoek bij deze ziekte. Daardoor is de immunopathogenese bij dit
model is al vrij goed ontrafeld, en is het het uitgelezen model om ons
onderzoeksproject op uit te voeren.
De dieren worden in groep gehuisvest en als verrijkingsmateriaal wordt
nestmateriaal voorzien en donkere schuilhuisjes. Aan alle vereisten qua
kooioppervlakte, dag-nacht cyclus, temperatuur en luchtvochtigheid
wordt voldaan. Dit wordt ook dagelijks geregistreerd. In het
uitzonderlijke geval van chronische pijn en of lijden worden humane
eindpunten in acht genomen.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Oefenen en beheersen van dijbeen injecties van Neuroblastoom in
immunodeficiente muizen.

Looptijd van het project

3 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Neuroblastoom, PDX, intrafemorale injecties

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het doel van deze dierproef is om het intrafemuraal injecteren van
humane neuroblastoom cellen in muizen te beheersen. In deze EC
aanvraag zullen we dit doen met een goed gekaracteriseerde
neuroblastoom cellijn. Gezien de technische moeilijkheid van deze
techniek zullen we deze techniek eerst aanleren in het labo van prof.
R.W. Stam en Dr. Patricia Garrido Castro (Princess Maxima Center for
Pediatric Oncolody, Utrecht, Nederland) en dit moet vervolgens eerst
voldoende geoefend worden in het eigen lab.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Door voorafgaand aan het uiteindelijk latere project (het genereren van
een patient derived xenograft (PDX) metatastatisch neuroblastoom
model) deze techniek te beoefenen en beheersen zullen de uiteindelijke
resultaten accurater zijn en wordt onderlinge vergelijking mogelijk, wat
noodzakelijk is voor het bekomen van significant onderzoek.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Bij dit onderzoek zullen 20 immunodeficiente muizen gebruikt worden.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De matig negatieve effecten voor de dieren zijn voornamelijk de
mogelijk neveneffecten van de neuroblastoom vorming: verminderde
activiteit, verminderde voedselopname, diarree en gewichtsverlies. De
dieren worden geeuthanaseerd, via cervicale dislocatie, vanaf de eerste
observatie dat hun welvaart gecomprimeerd is volgens aanvaarde
criteria.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Er zijn geen alternatieve in vitro technieken beschikbaar om dit model te
gebruiken. Het gebruik van een humaan metastatisch PDX
neuroblastoom model laat toe om in een later stadium specifieke
neuroblastoom therapeutica te testen in representatief preklinisch
model systeem.

Het aantal te gebruiken dieren werd gebaseerd op de
moeilijkheidsgraad van de techniek en op basis van ervaring. Indien
blijkt dat er minder muizen nodig zijn voor het beheersen van de
techniek zal uiteraard dit minimum aantal dieren gebruikt worden.

Muizen worden getransplanteerd met humane PDX tumoren opdat
neuroblastoma orthotopische xenograften bekomen zouden worden in
de muis. Humane tumor xenograften zijn goed gevalideerde preklinische modelsystemen om in een later stadium therapeutica te
valideren.
Tijdens de tumorontwikkeling kan een lokaal (primaire tumor) of
verspreid ongemak veroorzaakt worden, gerelateerd aan de grootte en
de groei van de tumoren (pijn, slapheid, bewegingsproblemen, …). Dit
wordt geëvalueerd door dagelijkse, accurate observatie van de dieren
en verwijdering uit het experiment (door euthanasie) bij aanwezigheid
van een tumor of duidelijk ongemak.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Studie van de immunosuppressieve functies van MDSC's in A20LysMcremuizen

Looptijd van het project

01/09/2018 - 31/12/2020

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Myeloïd afgeleide suppressorcellen, A20LysMCre muizen, artritis, colitis,
DSS-geïnduceerde colitis

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

ja

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Binnen dit project onderzoeken we de immunosuppressieve werking
van ‘myeloïd afgeleide suppressor cellen’ (MDSCs) van A20myel-KOmuizen. Deze genetisch gemodificeerde muizen missen A20 expressie
exclusief in hun myeloïde cel compartiment. Uit voorgaande studies
blijkt dat A20myel-KO-muizen verhoogde populaties aan myeloïde
cellen hebben, inclusief de MDSCs. Bovendien werd eerder
waargenomen dat de muizen beschermd zijn van DSS-geïnduceerde
colitis. Daarom is ons doel om verschillende ex vivo en in vivo
experimenten uit te voeren om de diepgaande immunosuppressieve
capaciteit van deze immuuncel populatie te evalueren.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De MDSCs zijn een relatief weinig bestudeerde cel populatie. Meerdere
studies hebben hun belang aangetoond in de context van kanker, maar
ook hun immunosuppressieve werking bij inflammatoire en autoimmuunziekten is bekend. Het begrijpen van de moleculaire
mechanismen die de accumulatie en functie van deze cellen reguleren,
kan een meer gerichte therapie mogelijk maken. De volgende stap is om
te evalueren of MDSC's duidelijke klinische voordelen kunnen bieden.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

234 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

De onderzochte muizen worden behandeld met DSS om colitis te
induceren. De ernst van de ziekte zal dagelijks worden gecontroleerd en
in het geval dat de ziekte de aanvaardbare niveaus overschrijdt, zullen
de muizen worden opgeofferd. Aan het einde van het experiment zullen
alle muizen worden geofferd met cervicale dislocatie.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

In dit project willen we complexe immunologische reacties onderzoeken
die een in vivo context vereisen. A20myel-KO muizen hebben een sterk
verhoogde populatie MDSCs. De A20 deficiënte MDSC’s willen we
onderzoeken op hun immunosuppressief vermogen. Wanneer dat
mogelijk is, zullen ex vivo experimenten worden uitgevoerd.

Gebaseerd op onze eerdere ervaring deze specifieke muislijn en op de
experimenten die moeten worden uitgevoerd, hebben we de benodigde
muizen berekend. We wensen de experimenten in drievoud uit te
voeren om biologische significantie en reproduceerbaarheid te
bewijzen, rekening houdend met de variatie die kan optreden.

Muismodellen zijn bijzonder interessant voor immunologische studies,
in het bijzonder door de mogelijkheid om snel transgene muislijnen te
ontwikkelen voor functionele studies. Myeloid-specifieke A20 deletie
resulteert in spontane artritis ontwikkeling, met grote gelijkenissen met
de humane ziekte. In de dam is er geen spontane pathologie, en we
hebben reeds ontdekt dat deze muizen een sterk geëxpandeerde
populatie ‘myeloid-derived-suppressor-cells’ (MDSCs) hebben, die we in
dit project functioneel willen bestuderen.
We zullen een ziektescore-systeem gebruiken om de ziekteprogressie te
volgen en ervoor te zorgen dat we minimale pijn en ongemak hebben.
Over het algemeen moet een verlies van 25-30% van het initiële
lichaamsgewicht worden beschouwd als humaan eindpunt (dood door
euthanasie – cervicale dislocatie).

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Bepaling in vivo biodistributie van een hersengericht antilichaamfragment

Looptijd van het project

12/2018 - 11/2022

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

neurodegeneratieve aandoeningen, geneesmiddelontwikkeling,
biological, hersentargeting

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Voor veel neurologische ziekten bestaat op dit moment geen
behandeling. Veel compounds stranden in de klinische trials en er wordt
in de industrie steeds minder aandacht besteed aan de ontwikkeling van
nieuwe geneesmiddelen voor deze ziekten, ondanks de grote
afzetmarkt. Eén van de redenen voor het falen van veel therapieën, is
dat de opname van de therapeutica in de hersenen wordt verhinderd
door de aanwezige hersenbarrières. Door gebruik te maken van
bepaalde "trojan horse" molecules is het mogelijk om geneesmiddelen
die hieraan gekoppeld kunnen worden, toch in de hersenen te krijgen.
Wij hebben zo'n hersen-targeting molecule geïdentificeerd en willen in
dit project het biodistributie-profiel bepalen, inclusief de hoeveel die in
de hersenen terecht komt.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Wanneer een succesvolle "trojan horse" molecule geïdentificeerd
wordt, die specifiek de hersenbarrières kan oversteken om zo in het
hersenweefsel terecht te komen, kan deze molecule als tool gebruikt
worden om de hersenpenetratie van geneesmiddelen te verhogen. Veel
beloftevolle geneesmiddelen falen nu nog omwille van een beperkte
hersenpenetratie. Door deze geneesmiddelen te koppelen aan de braintargeting molecules kan dit uiteindelijk resulteren in succesvolle
medicijnen. Deze technologie kan dan toegepast worden in een hele
range van neurologische aandoeningen waar nu nog geen goede
geneesmiddelen voor handen zijn.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

In totaal zullen maximaal 135 muizen gebruikt worden.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van

De muizen zullen in de staart of in de buik geïnjecteerd worden met de
'trojan horse' molecule wat een lage graad van lijden veroorzaakt (licht).
In een eerste deelproef wordt in een aantal muizen een systemische
inflammatoire reactie opgewekt alvorens ze geïnjecteerd worden. In dit
gedeelte van het experiment zullen de muizen nauwkeurig gemonitord
worden obv. hun lichaamstemperatuur (matig). Als hun
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deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

lichaamstemperatuur lager is dan 28°C, dan zal overgegaan worden op
euthanasie dmv. cervicale dislocatie. In een andere deelproef zullen de
muizen eerst een injectie krijgen direct in de hersenen, dit gebeurt
onder volledige verdoving en na de procedure wordt de wonde lokaal
verzorgd met een verdovende crème (matig). Wanneer ze voldoende
hersteld zijn, worden ze met de trojan horse molecule geïnjecteerd. De
muizen zullen gescand worden met een µSPECT/CT scanner, wat onder
verdoving zal gebeuren zodat ze stil liggen en om hen geen stress te
geven, en waarbij geen pijn verwacht wordt (licht). Na het experiment
worden de muizen gedood volgens de EU richtlijnen (cervicale
dislocatie).

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.
Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

Alvorens over te gaan tot muisexperimenten werd de 'trojan horse'
molecule reeds goed in vitro gekarakteriseerd. Deze methodes zijn
echter ontoereikend om een biodistributie-profiel op te stellen,
aangezien de biodistributie afhankelijk is van heel wat factoren zoals
vet/water balans, werkzaamheid van de organen, affiniteit voor
bepaalde receptoren, ... Ook de leeftijd en de ziekte status kunnen
beïnvloedende elementen zijn. Daarom wordt de biodistributie
nagegaan in zowel gezonde muizen als in muizen met de ziekte van
Alzheimer.

We gebruiken tijdens deze experimenten steeds zo weinig mogelijk
muizen om toch statistisch relevante resultaten te bekomen. Daarnaast
zullen telkens zo veel mogelijk parameters van één muis geëvalueerd
worden om elke muis ten volle te benutten. Alle organen zullen
geïsoleerd worden uit één muis, en experimenten zullen zoveel mogelijk
gegroepeerd worden zodat dezelfde controles niet meerdere malen
moeten herhaald worden.

De muis is internationaal gezien het meest gebruikte diermodel,
aangezien hun immuunsysteem gerelateerd is met het humane
immuunsysteem. De muizen zullen zowel in gezonde condities als in
Alzheimer condities gebruikt worden. Door de muizen continu/dagelijks
te monitoren, wordt het lijden tot een minimum beperkt. Wanneer we
ondraaglijk lijden vaststellen, zullen ze onmiddellijk geëuthanaseerd
worden (cervicale dislocatie). De toegang tot voeding wordt steeds
onbeperkt voorzien. Bij alle pijnlijke procedures worden de muizen eerst
verdoofd, en ook nadien wordt eventueel pijnstilling voorzien.
Naast alle wettelijke verplichtingen, zullen we ook voorzien in lokale
pijnstilling bij de herseninjecties. Om angst en stress tijdens de scans te
reduceren zullen de muizen gedurende deze procedure verdoofd
worden met isofluraan. Tijdens de scans en operaties zal de
lichaamstemperatuur op 37°C gehouden worden door hen op een
warmtedekentje te plaatsen.
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Titel van het project

Effect van een combinatietherapie in een muismodel met reumatoïde
artritis

Looptijd van het project

November 2018; 3 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

glucocorticoid receptor (GR), obesitas, reumatoide artritis, peroxisoom
proliferator geactiveerde receptor alpha (PPARa)

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

1) Nagaan hoe obesitas (via een vetrijk dieet) de therapeutische
uitkomst van klassieke glucocorticoiden beïnvloedt in een muismodel
voor reumatoïde artritis 2) Op basis van deze resultaten zullen we
nagaan of een nieuwe combinatietherapie van klassieke
glucocorticoiden met een PPARa agonist een voordeel levert in dit
reumatoide artritis muismodel op zowel ontstekings- als metabole
pathways.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Deze fundamentele inzichten zullen bijdragen tot een beter inzicht van
therapeutische uitkomst onder verschillende omstandigheden (zoals
hier metabole stress) en wanneer de combinatietherapie gunstig blijkt
te zijn in dit model kan overwogen worden deze combinatietherapie ten
gronde te exploiteren.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

150 Mus musculus, C57Bl/6

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De ernst is matig. Voor collageen-geïnduceerde arthritis (CIA) te
induceren worden de muizen verdoofd en subcutaan geïnjecteerd,
tijdens de behandelingen worden de muizen intraperitoneaal
geïnjecteerd, intraperitoneale glucose tolerantie test (IPGTT), hoog vet
dieet, bloedafnames via staartvene. Humane eindpunten zullen steeds
gehanteerd worden. Het experiment eindigt door middel van cervicale
dislocatie, waarbij organen weggenomen worden.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.
Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

De complexiteit van het vooropgestelde model/experiment kan niet
onderzocht worden via cellijnen. De pathologie van reumatoide artritis
in combinatie met een hoog vet dieet vereist dit fysiologisch relevant
muismodel om de inflammatoire/metabole effecten te kunnen
bestuderen.

Zoveel mogelijk organen isoleren uit hetzelfde dier, statistische analyse
werd uitgevoerd, juiste controles werden voorzien zodat experiment
niet herhaald hoeft te worden. Bloedafnames, IPGTT wordt uitgevoerd
bij zelfde dier, zodat zo weinig mogelijk dieren dienen gebruikt te
worden, maar waarbij het discomfort zo laag mogelijk wordt gehouden.

Door te kiezen voor het CIA model in een C57/Bl6 achtergrond,
gebruiken we een minder aggressief reumatoide artritis model dan
wanneer we CIA toepassen in DBA/1J. Behalve i.p., subcutane injecties
en bloedafnames zullen geen invasieve handelingen worden uitgevoerd
voor de dieren worden opgeofferd om organen te isoleren. De principes
waarbij het welzijn van de muis centraal staat, zoals aangeleerd tijdens
de cursussen proefdierkunde I en II, zullen steeds worden nageleefd.
De muizen worden verdoofd wanneer artritis wordt geïntroduceerd.
Bedding en housing tijdens het experiment zijn zodanig ingericht om de
omgeving van de proefdieren zo aangenaam mogelijk te maken.
Mannelijke muizen worden apart in kooien gezet, met maximaal 9
muizen per kooi (oppervlakte meegeven!!). Humane eindpunten zullen
steeds gehanteerd worden. Tijdens het experiment wordt dagelijks een
scoretabel bijgehouden om de ziektesymptomen te scoren, maar ook
om het welzijn van de muizen te garanderen.
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Titel van het project

Onderzoek van een nieuwe potentiële mediator in bot

Looptijd van het project

november 2018 - november 2022

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

arthritis, bot, osteoporose

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

ja

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Wij hebben een mogelijke nieuwe piste voor een therapie in artritiden
ontdekt. Wij willen verder onderzoeken of dit een invloed heeft op bot,
om te kunnen bepalen of specifieke patiënten populaties beter baat
hebben bij het resulterende medicijn. Als eerste wordt de nieuwe
mediator onderzocht in muizen met een artritis fenotype. Na
blootstelling van inflammatoire artritis worden de muizen twee weken
langer gehouden, om 'bot remodeling' te kunnen laten optreden. Wij
verwachten dat de afwezigheid van onze mediator mogelijk
bescherming biedt tegen deze remodeling. Ten tweede zullen wij de rol
van de mediator willen testen in een model voor osteoporose. Opnieuw
zal de afwezigheid van de mediator mogelijk bescherming bieden. De
algemene doelstelling is om in vivo te determineren of de nieuwe
mediator een rol speelt in twee ziektemodellen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit onderzoek geeft ons meer duidelijkheid hoe onze mediator invloed
heeft op artritis, met een nadruk op mogelijk botfenotype. Dit helpt het
doel op lange termijn: een nieuwe therapie. Mogelijk heeft dit baat voor
patiënten met bot-gerelateerde ziekten (osteoporose, artritis, kanker,
...)

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

192 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?

Matige ernst. De dieren worden opgeofferd na de proeven via cervicale
dislocatie of CO2.
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Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Om de interactie tussen alle cellen in het lichaam te onderzoeken, in
een modelorganisme zoals de muis vereist. De muis laat ons toe om de
complexe interactie tussen immuuncellen, de verschillende botcellen,
de omgevende calcium-rijke matrix, en stromale cellen te onderzoeken.
In een in vitro cultuur is dit helaas nog niet mogelijk.

Via statistische methoden hebben wij berekend hoe veel muizen er
vereist zijn om significante verschillen te bekomen, zonder een te veel
aan muizen te gebruiken. Wij baseren ons ook op expertise.

De muis is een ideaal modelorganisme om deze fenotypes te
onderzoeken. De beschreven technieken staan op punt en worden
standaard uitgevoerd bij de muis. Bovendien kan de muis genetisch
gemanipuleerd worden om de betreffende mediator niet te hebben (in
dit geval heeft de muis geen resulterend fenotype). Lagere organismen
laten ons niet toe deze modellen op uit te voeren.
De dieren worden dagelijks onderzocht. Er wordt tevens voor gezorgd
dat zij in groep gehuisvest zijn. Er wordt steeds nestmateriaal en
schuilhokjes voorzien. Ook wordt na de operatie pijnstilling toegediend.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

De verhoogde productie van geselecteerde quorum sensing peptiden in
muizen geïnoculeerd met de Enterococcus faecium bacterie.

Looptijd van het project

3 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Quorum sensing peptiden, bacterie, microbioom, Enterococcus faecium

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

nee

Reglementaire testen en routineproductie

nee

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

nee

Behoud van soorten

nee

Hoger onderwijs of opleiding

nee

Forensisch onderzoek

nee

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

nee

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Quorum sensing peptiden zijn kleine, eiwit-afgeleide moleculen die door
diverse bacteriën worden gebruikt om met elkaar te communiceren.
Deze communicatie is echter niet beperkt tot bacteriën onderling:
recent onderzoek van onze groep heeft aangetoond dat deze peptiden
ook kunnen interageren met menselijke tumorcellen. Aangezien deze
bacteriën verspreid aanwezig zijn in het menselijk lichaam, kunnen deze
peptiden dus een effect uitoefenen op tumorcellen in het lichaam. In dit
onderzoek willen we nagaan hoeveel quorum sensing peptiden er door
deze bacteriën in het lichaam worden geproduceerd, wat dan verder
kan gecorreleerd worden met de reeds verkregen interactiedata met
tumorcellen. Dit zal gebeuren aan de hand van dierproeven met speciaal
daarvoor gekweekte muizen. Op die manier zal dan een verklaring
kunnen worden gevonden voor de relatie tussen de aanwezigheid van
deze bacteriën in het lichaam en quorum sensing peptiden.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Zodra er wordt aangetoond dat er voldoende quorum sensing peptiden
in vivo worden geproduceerd door de bacteriën in het lichaam, kan een
verdere relatie worden gelegd met de reeds verkregen in vivo data
waarbij de interactie tussen deze quorum sensing peptiden en
darmkanker uitzaaiingen werd aangetoond. Op basis van deze gegevens
kunnen dan nieuwe peptide en/of probiotische ("goede bacteriën")
geneesmiddelen worden ontwikkeld om het metastase proces te
inhiberen. Daarnaast kan ook onderzocht worden of deze quorum
sensing peptiden als merker kunnen fungeren om het risico op
metastasen bij colorectale kanker te voorspellen (en dus tijdig te
inhiberen).

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Er zullen ongeveer 120 muizen worden gebruikt.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte

De dieren zullen matig ongemak ondervinden bij de toediening van de
bacteriën. De muizen worden dagelijks opgevolgd en bij tekenen van
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negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

ziekte worden ze onmiddellijk geëuthanaseerd. Na de studie zullen de
dieren geëuthanaseerd worden via cervicale dislocatie.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Er zijn momenteel geen alternatieve dierloze methoden voorhanden die
de relatie tussen het microbioom en de aanwezigheid van quorum
sensing peptiden kan aantonen. De productie van de quorum sensing
peptiden door de bacteriën werd initieel reeds via diverse labotesten
nagegaan. Met behulp van dierproeven dient de productie nu ook nog in
het lichaam te worden bepaald.

Er werden reeds uitvoerig in vitro testen (labotesten) uitgevoerd om de
productie van de quorum sensing peptiden door de bacteriën in diverse
omstandigheden na te gaan. De dierproeven worden hierbij enkel
uitgevoerd voor de bacteriën en quorum sensing peptiden waarbij er
reeds een effect op tumorcellen werd aangetoond.

De gebruikte diersoort werd reeds uitvoerig getest, en uitermate
geschikt bevonden om studies i.v.m. het microbioom (bacteriën in het
lichaam) uit te voeren.
Het welzijn van de dieren wordt nauwlettend, dagelijks of tweemaal
dagelijks, beoordeeld. Ernstig ongemak zal worden voorkomen door
dieren die de humane eindpunten bereikt hebben (bv. sterk
gewichtsverlies), vroegtijdig te euthanaseren.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Fenotypering van specifieke muislijnen

Looptijd van het project

november 2018 - november 2022

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

arthritis, immunologie, LacZ, reporter

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Wij hebben een mogelijke nieuwe piste voor een therapie in artritiden
ontdek. Wij willen willen bepalen welke cellen belangrijk zijn in deze
context om te kunnen definiëren hoe deze nieuwe therapie zou werken.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit onderzoek kan leiden tot een nieuwe therapie.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

250 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De meeste dieren worden opgeofferd zonder eerst handelingen met de
dieren uit te voeren. Enkele dieren ondergaan matige ernst. De dieren
worden opgeofferd na de proeven via cervicale dislocatie of CO2.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

Om de interactie tussen alle cellen in het lichaam te onderzoeken, in
een modelorganisme zoals de muis vereist.

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

Via statistische methoden hebben wij berekend hoe veel muizen er
vereist zijn om significante verschillen te bekomen, zonder een te veel
aan muizen te gebruiken. Indien geen statistiek kon gebruikt worden,
werd een schatting gemaakt op basis van expertise in overleg met
collega's.

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)

In de gebruikte muismodellen zijn ideaal om immunologische vragen op
te lossen. In deze diersoort is er een rol voor artritis beschreven.

Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De dieren worden dagelijks onderzocht. Er wordt tevens voor gezorgd
dat zij in groep gehuisvest zijn. Er wordt steeds nestmateriaal en
schuilhokjes voorzien.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Invloed van een syntethisch consortium van natuurlijk voorkomende
bacteriën op de T cel samenstelling in de darm van bacterievrije muizen.

Looptijd van het project

4 maanden (van 1-11-2018 tot 01-03-2019)

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

microbioom-modulerende therapeutica, T cel profiel, bacterievrije
muizen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Verstoringen in de samenstelling van de darmflora zijn geassocieerd met
verschillende ziekten, waaronder inflammatoir darmlijden. Inflammatoir
darmlijden wordt tevens gekenmerkt door een verstoord evenwicht
tussen bepaalde componenten van het verworven immuunsysteem.
ProDigest heeft een synthetisch consortium van commensale bacteriën
geproduceerd waarvoor werd aangetoond dat het een
ontstekingsremmende werking heeft in muismodellen die deze ziekte
nabootsen. Daarom willen wij onderzoeken hoe dit consortium
specifieke componenten van het verworven immuunsysteem
beïnvloedt.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Het doel van dit project is onderzoeken hoe het immuunsysteem wordt
beïnvloed door een specifiek consortium van commensale bacteriën.
Mogelijks kunnen deze effecten aan de grondslag kunnen liggen van de
therapeutische effecten die veroozaakt worden door dit consortium in
muismodellen voor inflammatoir darmlijden. Finaal zal dit project
verder helpen bij de ontwikkeling van nieuwe, microbioommodulerende therapeutica die de gezondheid van patiënten met
inflammatoir darmlijden kunnen verbeteren.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Er zullen in totaal 32 muizen gebruikt worden.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

De dieren krijgen op verschillende dagen een waterige oplossing, die het
bacteriële consortium bevat, toegediend. Deze oplossing wordt via orale
weg toegediend en kan minimale stress bij de dieren veroorzaken.
Verder verwachten wij geen ernstige negatieve effecten van deze
behandeling. Na het beëindigen van de proef zullen alle dieren op een
menselijke manier worden geëuthanaseerd.
De dieren zullen worden geëuthanaseerd indien de humane eindpunten
zijn bereikt of op het einde van het experiment.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Wij willen graag bestuderen hoe een specifieke groep van natuurlijk
voorkomende bacteriën het immuunsysteem in de darm beïnvloedt. Dit
kan alleen worden bestudeerd in afwezigheid van de normale
darmflora. Gezien de complexiteit van de in vivo interacties tussen het
immuunsysteem enerzijds en de darmflora anderzijds, kunnen wij geen
gebruik maken van in vitro modellen. In vivo modellen zijn dus
essentieel.

Het aantal muizen nodig voor dit project is statistisch afgeleid om het
aantal dieren tot een minimum te beperken. Bovendien hebben wij ons
gebaseerd op eerdere studies die zijn uitgevoerd. Uit deze analyze bleek
dat het minimum aantal dieren per groep 8 bedraagt om statistisch
significante resultaten te bekomen.

In dit project willen wij onderzoeken hoe bepaalde bacteriën het
immuunsysteem in de darm beïnvloeden. Omwille van de complexe
interacties die er bestaan tussen het immuunsysteem en de darmflora is
er nood aan een levend organisme dat deze interacties kan nabootsen.
Muizen komen hiervoor in aanmerking. Bovendien wordt deze diersoort
vaak gebruikt voor studies omtrent het immuunstelsel en bestaan er
goed beschreven protocols voor dergelijke studies.
De gezondheid van de muizen wordt dagelijks gecontroleerd en indien
het dier zichtbaar lijdt, zal het worden geëuthanaseerd volgens principes
uit de wetgeving. Bovendien zullen we trachten het dagelijks welzijn van
de dieren te maximaliseren, bijvoorbeeld door het voorzien van
kooiverrijking.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Invloed van een syntethisch consortium van natuurlijk voorkomende
menselijke bacteriën op het darm- en gewrichtslijden bij homozygote
TNFdeltaARE muizen.

Looptijd van het project

4 maanden (van 1-11-2018 tot 01-03-2019)

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

microbioom-modulerende therapeutica, darmlijden, gewrichtslijden

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Verstoringen in de samenstelling van de darmflora zijn geassocieerd met
verschillende ziekten, waaronder inflammatoire darmziekten
(chronische ontsteking van de dunne en/of dikke darm) en reumatoïde
artritis (chronische ontsteking van de gewrichten). ProDigest heeft een
synthetisch consortium van commensale bacteriën geproduceerd
waarvoor reeds werd aangetoond dat het een ontstekingsremmende
werking heeft in muizen met dikke darmontsteking. In dit project willen
wij graag onderzoeken of dit consortium van bacteriën tevens een
therapeutisch effect heeft op dunne darmontsteking en/of artritis door
gebruik te maken van een muismodel dat beide ziektebeelden
ontwikkelt.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit project heeft als doel het therapeutisch effect van een specifiek
consortium van commensale bacteriën te onderzoeken op chronische
ontstekingen van de dunne darm en/of de gewrichten. Indien een
therapeutisch effect gezien wordt, kan deze studie ons helpen om beter
te begrijpen hoe deze bacteriën inwerken op het ziekteproces. Finaal zal
dit project verder helpen bij de ontwikkeling van nieuwe, microbioommodulerende therapeutica die de gezondheid van patiënten met
inflammatoir darmlijden en/of reumatoïde artritis kunnen verbeteren.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Er zullen in totaal 20 muizen gebruikt worden.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?

De muizen zullen een chronische darm- en gewrichtsontsteking
ontwikkelen, wat gepaard gaat met pijn. Bovendien krijgen de dieren op
verschillende dagen een waterige oplossing (die het bacteriële
consortium bevat) toegediend, wat minimale stress kan veroorzaken. De
gezondheid van de muizen zal dagelijks gecontroleerd worden. Bij de
aanwezigheid van duidelijke klinische tekenen van lijden zullen zij
onmiddellijk worden gedood. Alle overige dieren zullen bij afloop van
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Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

het experiment worden gedood. Het doden van de dieren gebeurt via
cervicale dislocatie, een methode die snel en pijnloos is.
De dieren zullen worden geëuthanaseerd indien de humane eindpunten
zijn bereikt of op het einde van het experiment.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Ziekteprocessen zijn zeer moeilijk te bestuderen in celculturen, daar
deze de complexe interacties die aanwezig zijn in het menselijk lichaam
niet kunnen nabootsen. Interacties tussen bacteriën en de gastheer zijn
van groot belang in zowel inflammatoire darmziekten als in reumatoïde
artritis. Aangezien de bouw en functie van het darm- en
gewrichtsstelsel dit van de mens moet weerspiegelen, kan geen gebruik
gemaakt worden van lagere organismen. Muizen komen hiervoor wel in
aanmerking.

Het aantal muizen nodig voor dit project is statistisch afgeleid om het
aantal dieren tot een minimum te beperken. Bovendien hebben wij ons
gebaseerd op eerdere studies die zijn uitgevoerd. Uit deze analyze bleek
dat het minimum aantal dieren per groep 10 bedraagt om statistisch
significante resultaten te bekomen.

In dit project willen wij de invloed onderzoeken van bepaalde bacteriën
op de ernst van chronische darm- en gewrichtsontsteking. Omwille van
de complexe interacties die er bestaan tussen het immuunsysteem en
de darmflora, dewelke verstoord zijn in beide pathologieën, is er nood
aan een levend organisme dat deze verstoorde interacties kan
nabootsen. Muizen komen hiervoor in aanmerking. Bovendien worden
muizen vaak gebruikt voor onderzoek naar darm- en gewrichtslijden en
bestaan er goed beschreven protocols voor deze ziektemodellen.
De gezondheid van de muizen wordt dagelijks gecontroleerd en indien
het dier zichtbaar lijdt, zal het worden geëuthanaseerd volgens principes
uit de wetgeving. Bovendien zullen we trachten het dagelijks welzijn van
de dieren te maximaliseren, bijvoorbeeld door het voorzien van
kooiverrijking.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Ontwikkeling van een nieuwe kankertherapie met
antilichaamfragmenten

Looptijd van het project

1 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

medische beeldvorming, therapie, kanker, theranostics

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Er wordt tegenwoordig sterk ingezet op zeer specifieke "targeting" van
kankercellen in de strijd tegen kanker. Partikels of medicijnen die tot
doel hebben de kankercel te doden moeten enerzijds lang genoeg in het
lichaam circuleren om voldoende tijd te hebben hun doel te bereiken,
maar anderzijds zorgt dit ervoor dat er een risico op toxiciteit bestaat
voor gezonde cellen als er te lang contact is met de toegediende stof. In
dit project worden er voor het eerst enkele nieuwe producten in beeld
gebracht, waarvan we verwachten dat ze net lang genoeg circuleren
zonder toxisch te zijn, én die specifiek naar de kankercellen reizen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Betere kankeropsporing en -behandeling, met verminderde toxiciteit
voor gezond weefsel. Afhankelijk van het gebruikte radio-isotoop kan er
later diagnose, dan wel therapie gebeuren.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

5 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

We laten tumoren van de mens (afkomstig van de mens) onder de huid
van de muizen groeien. In principe hebben de dieren geen/weinig last
van de groeiende tumor (licht ongemak). Na de studie worden de dieren
gedood.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Voor de evaluatie van de verspreiding van de nieuwe stof en van de
tumoropname zijn er jammer genoeg geen alternatieven voorhanden en
is het noodzakelijk om dit in een muismodel te onderzoeken. Uiteraard
werden de producten die nu in levende proefdieren worden onderzocht,
reeds uitgebreid gekarakteriseerd in het labo. De volgende stap kan
vooralsnog niet met een dierloze methode.

In deze pilootstudie worden er enkele varianten telkens in 1 muis
geeëvalueerd, om te bekijken of er verder in vivo onderzoek mee kan
gedaan worden.

Naaktmuizen zijn de laagste diersoort waarin de groei van tumorcellen
die afkomstig zijn van de mens, mogelijk is. Het inspuiten van de
tumorcellen en injectie van de nieuwe speurstof gebeurt onder
volledige verdoving. De beeldvormingsmethode veroorzaakt geen pijn
of ongemak en gebeurt ook onder volledige verdoving voor optimale
kwaliteit.
Alle injecties gebeuren onder volledige verdoving alsook de
beeldvorming. Wanneer de eindpunten van de studie bereikt worden,
zullen de muizen worden gedood. De muizen ondervinden slechts
minieme last van de tumoren aangezien deze zich onderhuids bevinden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Studie van interacties tussen peescellen en immuuncellen tijdens
spondyloarthritis in de muis

Looptijd van het project

2019-2021

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

arthritis, enthesitis, spondyloarthritis

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Spondyloarthritis (SpA) is een familie van inflammatoire ziekten die de
ruggengraat en de ledematen aantast. In de meest ernstige vorm kan
SpA leiden tot het vastgroeien van de ruggengraat. Huidige therapieën
verminderen de symptomen (pijn), maar stoppen de beschadiging van
het gewricht niet. Dit komt omdat we de basis biologie van SpA niet
kennen. Wat we wel weten is dat inflammatie in SpA begint op de
plaats waar pezen en ligamenten vasthechten aan het bot, een locatie
die de enthese genoemd wordt. We weten ook dat er immuuncellen
aanwezig zijn in de enthese. We weten niet hoe de stromale cellen van
de pees, de tenocyten, reageren op inflammatie in SpA, of hoe ze
interageren met immuuncellen. Een antwoord vinden op deze vragen
zal ons toelaten de onderliggende biologie van SpA better te begrijpen,
wat ons uiteindelijk zal toelaten om nieuwe therapieën te ontwikkelen
om de ziekte te behandelen en gewrichtsschade te voorkomen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit project zal ons toelaten om de biologie van het ziekteproces in SpA
beter te begrijpen. Deze kennis zal een betere behandeling en
mogelijke genezing van de ziekte toelaten. Dit heeft een duidelijk
voordeel voor patienten met SpA, een ziekte die 1 op de 100
Europeanen treft.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

270 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van

De verwachtte graad van lijden is matig, en houdt een dysfunctie van de
gewrichten in. De dieren zullen gedood worden aan het einde van het
experiment.
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deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Bloed en gewrichtsweefsel onderzoeken is informatief, maar werken
met mensen is gelimiteerd in de mogelijkheid om mechanismen uit te
klaren door het gebrek aan de mogelijkheid tot controle van
beinvloedende factoren en variabelen. Bovendien is er beperkte
mogelijkheid om klinische monsters van het axiale skelet te
bemachtigen. Hierdoor zijn dierenmodellen essentieel. Ten slotte is het
niet mogelijk om de complexiteit van autoimmuniteit te repliceren in
vitro of in lagere organismen.

Gebaseerd op persoonlijke ervaring en resultaten beschreven in de
wetenschappelijke literatuur, hebben we deze experimenten ontworpen
om zo weinig mogelijk muizen te gebruiken. We hebben een
literatuurstudie uitgevoerd en deze experimenten besproken met
collegas in het onderzoeksveld om te verzekeren dat deze experimenten
nog niet eerder werden uitgevoerd.

We gebruiken muizen omdat arthritis modellen in de muis goed
gekarakteriseerd zijn. Het muismodel van arthritis door IL-23
overexpressie is klinisch zeer relevant aangezien dit cytokine een rol
speelt in SpA in mensen, en inhibitie van IL-23 werkt therapeutisch
beschermend.
De muizen zullen tweemaal per week gemonitord worden voor tekenen
van ongemak. Indien er indicaties van pijn zijn zal pijnstilling toegediend
worden. Anti-inflammatoire middelen zullen niet toegediend worden
aangezien ze storend werken voor het ziektemodel. Indien acuut
gewichtsverlies (meer dan 10% op een dag, of 20% gedurende het hele
experiment) opgemerkt wordt zal de muis onmiddelijk gedood worden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Fenotypering van specifieke muislijnen

Looptijd van het project

decemer 2018 - december 2022

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

artritis, immunologie, antilichamen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Wij willen bepalen of onze gemaakte antilichamen kunnen gebruikt
worden als therapie bij artritis.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit onderzoek kan leiden tot een nieuwe therapie.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

342 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De dieren ondergaan matige ernst. De dieren worden opgeofferd na de
proeven via cervicale dislocatie of CO2.

Toepassing van de 3Vs

1339

1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

Om de interactie tussen alle cellen in het lichaam te onderzoeken, in
een modelorganisme zoals de muis vereist.

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Via statistische methoden hebben wij berekend hoe veel muizen er
vereist zijn om significante verschillen te bekomen, zonder een te veel
aan muizen te gebruiken.

Deze muis word standaard gebruikt voor dit soort onderzoek uit te
voeren en de techniek staat dus helemaal op punt. Dit is de beste
manier om het doel van de studie te onderzoeken.
De dieren worden dagelijks onderzocht. Er wordt tevens voor gezorgd
dat zij in groep gehuisvest zijn. Er wordt steeds nestmateriaal en
schuilhokjes voorzien.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Validatie van modellen van arthritische muizen

Looptijd van het project

30/11/2018 - 31/12/2021

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Artritis, modellen muizen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

ja

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Validatie van twee muismodellen van arthritische pathologie. Evaluatie
van de fenotypen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Validatie van twee muismodellen van arthritische pathologie. Evaluatie
van de fenotypen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

66 genetisch gemodificeerde muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

SKG muizen hebben een genetische predispositie voor de ontwikkeling
van autoimmuun-artritis. Door een puntmutatie in het ZAP-70 gen is er
onvolledige negatieve selectie in de thymus en komen artritogene
autoreactieve T cellen in de periferie (Sakagushi et al., 2005). De meeste
dieren zijn volkomen gezond in een propere omgeving, echter sommige
dieren (een minderheid) kunnen spontaan blephiritis (ontsteking van de
oogleden) ontwikkelen – vandaar het lichte spontane fenotype. Artritis
(+ ileitis en psoriasis) ontwikkelt slechts na injectie van zymosan of
curdlan, celwandcomponenten van fungi (Yoshitomi et al.,
2015).TNFΔARE muizen ontwikkelen een matige ernst: gradueel zwelling
van de enkels, vervorming van de achterpoten, moeilijkheid in bewegen
en progressief gewichtsverlies. De symptomen zijn volledig ontwikkeld
als de muizen 10 weken oud zijn. De humane eindpunten worden in het
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oog gehouden en de muizen worden na een specifieke kweekperiode
opgeofferd via cervicale dislocatie of CO2.
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

Deze dieren combineren een specifiek patroon van aandoeningen dat
niet in vitro nagebootst kan worden, vandaar de keuze voor muizen.

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

We hebben het absolute minimum aantal dieren gevraagd dat nodig is
om onze experimenten uit te voeren.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De dieren worden in IVC-kooien gehouden, waar zij de nodige verrijking
krijgen. Pups zullen op tijd gespeend worden en in geval van grote litters
zal de moeder met haar pups apart gehuisvest worden.
De muizen worden dagelijks gemonitord. Indien de muizen ernstig
gewond zijn of dergelijk, zullen de muizen geëuthanaseerd worden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

1342

Titel van het project

Influence of Dialister bacteria in arthritic pathology

Looptijd van het project

01/11/2018 - 31/12/2021

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Artritis, Dialister bacteria, link tussen darm en gewricht

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

ja

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het doel van dit project is om de rol van Dialister-bacteriën en het
microbioom in de ontwikkeling van arthritische pathologie te
bestuderen met behulp van twee muismodellen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Het ontcijferen van het effect van darm microbiota op arthritische
pathologieën

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

309 genetisch gemodificeerde muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

SKG muizen hebben een genetische predispositie voor de ontwikkeling
van autoimmuun-artritis. Door een puntmutatie in het ZAP-70 gen is er
onvolledige negatieve selectie in de thymus en komen artritogene
autoreactieve T cellen in de periferie (Sakagushi et al., 2005). De meeste
dieren zijn volkomen gezond in een propere omgeving, echter sommige
dieren (een minderheid) kunnen spontaan blephiritis (ontsteking van de
oogleden) ontwikkelen – vandaar het lichte spontane fenotype. Artritis
(+ ileitis en psoriasis) ontwikkelt slechts na injectie van zymosan of
curdlan, celwandcomponenten van fungi (Yoshitomi et al.,
2015).TNFΔARE muizen ontwikkelen een matige ernst: gradueel zwelling
van de enkels, vervorming van de achterpoten, moeilijkheid in bewegen
en progressief gewichtsverlies. De symptomen zijn volledig ontwikkeld
als de muizen 10 weken oud zijn. De humane eindpunten worden in het
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oog gehouden en de muizen worden na een specifieke kweekperiode
opgeofferd via cervicale dislocatie of CO2.
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

Deze dieren combineren een specifiek patroon van aandoeningen dat
niet in vitro nagebootst kan worden, vandaar de keuze voor muizen.

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

We hebben het absolute minimum aantal dieren gevraagd dat nodig is
om onze experimenten uit te voeren.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De dieren worden in IVC-kooien gehouden, waar zij de nodige verrijking
krijgen. Pups zullen op tijd gespeend worden en in geval van grote litters
zal de moeder met haar pups apart gehuisvest worden.
De muizen worden dagelijks gemonitord. Indien de muizen ernstig
gewond zijn of dergelijk, zullen de muizen geëuthanaseerd worden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

medische beeldvorming van een nieuwe speurstof voor PET/CT in
kankeronderzoek

Looptijd van het project

2 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

medische beeldvorming, PSMA, specifieke activiteit

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Een veelbebruikte techniek voor beeldvorming van prostaatkanker is
Positron Emissie Tomografie (PET). De laatste jaren is er steeds meer
interesse in prostaat specifiek membraan antigen (PSMA), een
transmembraan eiwit dat een verhoogde expressie toont in
prostaatkanker en tumor neovasculatuur. Het wordt daarom
onderzocht als target voor PET/CT beeldvorming.In onze
onderzoeksgroep werd een fluor-gelabeld PSMA derivaat
gesynthetiseerd ([18F]PSMA-11). Om dit in de kliniek te brengen, moet
deze nieuwe speurstof eerst preklinische getest worden. Bij receptorgerichte radiotracers speelt specifieke activiteit een belangrijke rol. Bij
een lage specifieke activiteit treedt er competitie op tussen koude en
radioactieve moleculen, wat de receptor beschikbaarheid verlaagt. Dit
kan de beeldkwaliteit van de PET scans verlagen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

In deze studie gaan we kennis opdoen omtrent de invloed van de
synthese op de beeldkwaliteit. Daarnaast wordt ook gekeken naar de
invloed van de heterogeniciteit van prostaatkankertumoren op de
beeldvorming.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

72 athymische naakte muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het

we laten tumoren van de mens (afkomstig van de mens) onder de huid
van de muizen groeien. In principe hebben de dieren geen/weinig last
van de groeiende tumor (licht ongemak). Na de studie worden de dieren
gedood om de tumor te evalueren.
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uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

voor de evaluatie van de verspreiding van de nieuwe stof en van de
tumoropname zijn er jammer genoeg geen alternatieven voorhanden en
is het noodzakelijk om te dit in een muismodel te onderzoeken

om te vermijden dat een grote groep muizen geïnoculeerd wordt met
een niet bruikbare cellijn, worden de 3 nieuw ontworpen cellijnen eerst
in een kleine groep geïnoculeerd om na te gaan of de methode werkt.
Daarna wordt de tumoropname bekeken met 4 PSMA expressie niveaus.
Er worden max 6 dieren per PSMA expressie niveau gebruikt. Omdat
een succesvolle inoculatie kans 1/2 is, worden 12 muizen per PSMA
expressie geïnoculeerd. Om voldoende power te hebben, worden 6
muizen bekeken.

naakte muizen zijn de laagste diersoort waarin de groei van tumorcellen
die afkomstig zijn van de mens, mogelijk is. Het inspuiten van de
tumorcellen en injectie van de nieuwe speurstof gebeurt onder
volledige verdoving. De beeldvormingsmethode veroorzaakt geen pijn
of ongemak en gebeurt ook onder volledige verdoving voor optimale
kwaliteit.
alle injecties gebeuren onder verdoving alsook de beeldvorming.
Wanneer de eindpunten van de studie bereikt worden, zullen de muizen
worden geeuthanaseerd waarna de tumoren verder onderzocht
worden. De muizen ondervinden minieme last van de tumoren
aangezien deze zich subcutaan bevinden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

invloed van de stabiliteit van een nieuwe speurstof op de kwaliteit van
beeldvorming

Looptijd van het project

2 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

medische beeldvorming, PSMA, vrij fluor, stabiliteit

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Een veelbebruikte techniek voor beeldvorming van prostaatkanker is
Positron Emissie Tomografie (PET). De laatste jaren is er steeds meer
interesse in prostaat specifiek membraan antigen (PSMA), een
transmembraan eiwit dat een verhoogde expressie toont in
prostaatkanker en tumor neovasculatuur. Het wordt daarom
onderzocht als target voor PET/CT beeldvorming.In onze
onderzoeksgroep werd een fluor-gelabeld PSMA derivaat
gesynthetiseerd ([18F]PSMA-11). In de fase 1 klinische studie werd een
relatief hoog percentage aan vrij fluor gevonden. Aangezien dit wordt
opgenomen in bot, kan dit de beeldvorming van botmetastasen
beïnvloeden. Dit kan van belang zijn voor patiënten met andere
botletsels of vals positiefe lesies.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De invloed van de stabiliteit van de radiotracer zal onderzocht worden.
Aangezien dit fenomeen reeds gezien is in mensen, maar het niet
ethisch is om patiënten aan meerdere scans bloot te stellen met een
onzuiver product, kan dit dus enkel onderzocht worden in
muismodellen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

afhankelijk van het slagen van de tumormodellen 20-40 athymische
muizen en 20-40 SCID muizen, in totaal max 60 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?

we laten tumoren van de mens (afkomstig van de mens) verspreiden
naar bot. In principe hebben de dieren geen/weinig last van de
groeiende tumoren aangezien deze zeer klein zijn. Na de studie worden
de dieren gedood om de tumor te evalueren.
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Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

voor de evaluatie van de verspreiding van de nieuwe stof in bloed en
van de tumoropname zijn er jammer genoeg geen alternatieven
voorhanden en is het noodzakelijk om te dit in een muismodel te
onderzoeken

om te vermijden dat een grote groep muizen geïnoculeerd wordt met
een niet bruikbare cellijn, worden de 4 mogelijke cellijnen eerst elk in 10
muizen geïnoculeerd om na te gaan of de methode werkt het meest
efficient is. Daarna wordt met de meest succesvolle methode 20 extra
muizen geïnoculeerd. Zo worden er in totaal 6 muizen met het meest
succesvolle tumormodel gescand. Ook de andere tumordragende
muizen zullen gescand worden om zoveel mogelijk resultaat uit het
aantal dieren te halen.

muizen zijn de laagste diersoort waarin de groei van tumorcellen die
afkomstig zijn van de mens, mogelijk is. Het inspuiten van de
tumorcellen en injectie van de nieuwe speurstof gebeurt onder
volledige verdoving. De beeldvormingsmethode veroorzaakt geen pijn
of ongemak en gebeurt ook onder volledige verdoving voor optimale
kwaliteit.
alle injecties gebeuren onder verdoving alsook de beeldvorming.
Wanneer de eindpunten van de studie bereikt worden, zullen de muizen
worden geeuthanaseerd waarna de tumoren verder onderzocht
worden. De muizen ondervinden minieme last van de tumoren
aangezien deze zich subcutaan bevinden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Evaluatie van een nieuwe speurstof voor de diagnose van perifere
tumoren.

Looptijd van het project

2 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

perifere tumoren, PET scan, speurstof, aminozuur

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Deze experimenten dienen om na te gaan of de nieuwe speurstof zou
kunnen gebruikt worden voor de beeldvorming van een aantal perifere
tumoren zoals prostaat, darm en hoofd/hals tumoren. Dit is niet evident
aangezien het om een speurstof gaat die klassiek gebruikt wordt bij
hersentumoren.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De beeldvoring van perifere tumoren is niet altijd even evident door de
hoge achtergrond uptake van sommige weefsels na gebruikt van de
standaard speurstof. Deze standaardspeurstof is namelijk een afgeleide
van een suikermolecule welke in vele weefsels een verhoofde opname
heeft. Van de tumoren die wij willen onderzoeken is er bewezen in de
literatuur dat er een transporter tot expressie wordt gebracht die door
onze nieuwe speurstof gebruikt wordt. Deze transporter komt bijna
enkel tot overexpressie in tumoren waardoor de achtergrondopname
veel minder zou moeten zijn.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

30 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De dieren verdoofd met gas vooraleer er een injectie gegeven wordt
(zijn het nu inoculatie met cellen, of met speurstof). Er zijn verder geen
pijnlijke handelingen. Na het beeindigen van de proef (dit is na het
nemen van de laatste scan) worden de dieren geëuthanseerd door
middel van cervicale dislocatie. De ersntgraad werd toch als matig
bestempeld aangezien de tumoren wel enige beperking in
bewegingsvrijheid zouden kunnen geven.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Aangezien het hier om beeldvormingsexperimenten gaat kan er geen in
vitro test gebruikt worden. Het is overigens niet verantwoord om deze
stoffen diect bij mensen te testen. Daarom wordt er geopteerd om
proefdieren te gebruiken.

Er worden slechts een beperkt aantal dieren gebruikt aangezien het
praktisch ook niet mogelijk is om een groot aantal dieren te scannen.
Per tumortype worden een 10tal dieren gebruikt omdat niet alle dieren
een mooie tumor zullen ontwikkelen.

Er wordt geopteerd om dit experiment uit te voeren met minder
gevoelige dieren (muizen in plaats van primaten). Er wordt geopteerd
om muizen te gberuiken in plaats van ratten om beide dijen in 1 beeld te
kunnen brengen.
Om stress, pijn en angst te reduceren gebeuren alle handelingen onder
verdoving en wordt het diero p het einde van het experiment
geëuthanaseerd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

De rol van ferroptose in chronisch obstructief longlijden (COPD).

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

COPD/ gereguleerde celdood/ ferroptose / inflammatie / sigarettenrook

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

COPD is een ziekte met hoge prevalentie waarvoor tot op heden geen
enkele ziekte-modulerende therapie bestaat. De ontstekingsreactie in
patiënten met COPD blijft bestaan zelfs na een rookstop, mogelijks door
een onevenwicht tussen celoverleving en celdood. Verschillende
publicaties hebben aangetoond dat verlies van structurele cellen door
apoptose kan leiden tot weefsel destructie en het vergroten van de
alveolaire ruimte (=emfyseem). Ferroptose, een nieuw ontdekte vorm
van celdood, is een relevante celdood pathway in context van COPD.
Glutathione peroxidase 4 (GPX4) is een antioxidant enzyme en
essentiële negatieve regulator van ferroptose. Het doel van dit project is
om het effect van GPX4 overexpresserende muizen te bestuderen in een
rook-geïnduceerd muismodel.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Recent is er veel aandacht voor verschillende vormen van gereguleerde
celdood in verschillende inflammatoire ziektemodellen. Echter over het
belang van ferroptose in context van COPD is nog niet veel gekend.
Inzichten verkregen uit deze muisproeven zouden vertaald kunnen
worden naar de kliniek waardoor deze experimenten aan de basis
zouden kunnen liggen voor het ontwikkelen van een nieuwe therapie
voor patiënten met COPD.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

GPX4 overexpresserende muizen: maximaal 80 ; GPX4 littermates:
maximaal 80

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

De dieren worden in vivo blootgesteld aan sigarettenrook. Deze
blootstellingen zijn niet pijnlijk en gaan enkel gepaard met een kort
moment van stress.
Graad van ernst: matig
Lot van de dieren: euthanasie voor verzamelen van stalen en weefsel:
overdosis nembutal (IP injectie)
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.
Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

Er worden eveneens in vitro experimenten opgezet met humane
bronchiale epitheelcellen om de rol van lipide peroxidatie/ ferroptose te
onderzoeken. Deze benadering heeft echter als grote beperking dat
slechts 1 (of 2) celtypes bestudeerd kunnen worden, terwijl
sigarettenrook-geïnduceerde inflammatie gepaard gaat met de
recrutering en activatie van verschillende celtypes. Dieren daarentegen
zijn fysiologische entiteiten waarin alle weefsels en celtypes aanwezig
zijn wat ons toelaat om de pathogenese van COPD via het gebruik van
diermodellen goed na te bootsen.

We gebruiken enkel het aantal dieren nodig om een statistisch
significant verschil te vinden tussen de verschillende groepen. Dit aantal
werd berekend aan de hand van een sample size calculator en via
jarenlange ervaring van het labo. Bovendien gebeurt voor aanvang van
elk onderzoek een uitgebreide literatuurstudie om replicatie van reeds
bestaande dierproeven te vermijden. Over het al dan niet uitvoeren van
experimenten wordt beslist op basis van de resultaten van voorgaande
experimenten.

Jarenlang worden muizen gebruikt in het onderzoek naar de
pathogenese van respiratoire ziekten. Diverse transgene stammen zijn
voorhanden, waaronder GPX4 overexpresserende muizen, welke
gebruikt zullen worden om het belang van ferroptose in de pathogenese
van COPD te evalueren. Muismodellen van COPD zijn internationaal
gekende en gevalideerde modellen waarin meerdere mechanismen van
de pathologie ontrafeld werden.
Met uitzondering van de experimentele handelingen worden de dieren
steeds gehuisvest in groep en met kooiverrijking om hun natuurlijke
habitat zoveel mogelijk na te bootsen. De experimentele blootstellingen
zijn niet pijnlijk en gaan enkel gepaard met een kort moment van stress.
Om het weefsel te collecteren worden de muizen eerst geëuthanaseerd
met een intraperitoneale injectie overdosis pentobarbital. De muis
wordt getest op afwezigheid van pijnprikkels, indien de muis nog zou
reageren wordt een extra dosis pentobarbital gegeven.
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Titel van het project

Gereguleerde celdood in de rokerslong

Looptijd van het project

01/01/2018;4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

COPD, sigarettenrook, celdood

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

In Vlaanderen lijden meer dan 250000 mensen aan chronisch obstructief
longlijden en er wordt verwacht dat het de vierde voornaamste
doodsoorzak zal zijn tegen 2030. Dit project zal de rol van gereguleerde
celdood in het ontstaan van COPD bestuderen door in vivo
experimenten met een COPD muismodel.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Inzichten via dit onderzoek verkregen zullen fundamentele kennis
verschaffen over gereguleerde celdood in de long en cellulaire en
moleculaire mechanismes die bijdragen tot COPD. Dit kan eventueel
leiden tot nieuwe aanknopingspunten voor de behandeling van
chronische longziekten.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

440 in totaal ; RIPK1 S25D KI muizen (n=80), RIPK1 WT littermates (n=
80), C57Bl/6J (n=280)

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De dieren worden aan omgevingsfactoren belangrijk in de pathogenese
van COPD blootgesteld via inademing. Deze blootstellingen zijn niet
pijnlijk en gaan enkel gepaard met een kort moment van stress. Lot: de
isolatie van celmateriaal en weefsel gebeurt na euthanasie van de
muizen.

Toepassing van de 3Vs

1353

1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Bij het onderzoek naar de moleculaire mechanismen van COPD zijn in
vivo experimenten met diermodellen zeer belangrijk gebleken. De
interacties en communicatie tussen verschillende cel- en weefseltypes
spelen een belangrijke rol. Enkel in een dier kan een volledig beeld van
de ziekte nagebootst worden.

Er wordt enerzijds gebruik gemaakt van een sample size calculator.
Anderzijds blijkt uit voorgaande experimenten in het labo dat het gebuik
van 10 dieren per groep voldoende is om statistisch significante
verschillen in de inflammatieparameters te bekomen (p-waarde <0.05).
Het al dan niet uitvoeren van experimenten binnen dit project wordt
steeds geëvalueerd aan de hand van een uitgebreid literatuuronderzoek
evenals aan de hand van resultaten bekomen uit voorgaande proeven.

Er wordt geopteerd voor muizen omwille van gemak van huisvesting,
onderhoud, manipulaties en het bestaan van bepaalde knockout
stammen. In ons labo werd een muismodel van COPD op punt gesteld,
dat vele kenmerken vertoont van de ziekte bij de mens en dus klinisch
relevant is.
De dieren worden gehuisvest in groep en met kooiverrijking om hun
natuurlijke habitat zoveel mogelijk na te bootsen. De behandelingen
worden goed verdragen. De dieren zullen voortijdig geëuthanaseerd
worden bij tekenen van mogelijk lijden: sterk verminderde eetlust,
sufheid, stilzitten en slordige pels.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Gereguleerde celdood in emfyseem.

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

emfyseem / COPD / gereguleerde celdood / necroptose / ferroptose /
elastase

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

COPD is een ziekte met hoge prevalentie waarvoor tot op heden geen
enkele ziekte-modulerende therapie bestaat. De ontstekingsreactie in
patiënten met COPD blijft bestaan zelfs na een rookstop, mogelijks door
een onevenwicht tussen celoverleving en celdood. Verschillende
publicaties hebben aangetoond dat verlies van structurele cellen door
apoptose kan leiden tot weefsel destructie en het vergroten van de
alveolaire ruimte (=emfyseem). Het doel van dit project is om het effect
van gereguleerde celdood modulatie te bestuderen, op een
farmacologische en genetische benadering, in een muismodel voor
emfyseem gemedieerd door intratracheale elastase blootstelling.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Recent is er veel aandacht voor verschillende vormen van gereguleerde
celdood in verschillende inflammatoire ziektemodellen. Echter is er nog
geen onderzoek verricht naar het effect van gereguleerde celdood
modulatie in emfyseem. Inzichten verkregen uit deze muisproeven
zouden vertaald kunnen worden naar de kliniek waardoor deze
experimenten aan de basis zouden kunnen liggen voor het ontwikkelen
van een nieuwe therapie voor patiënten met COPD.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Maximaal 970 muizen.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Tijdens de eenmalige intratracheale instillatie worden de dieren
kortstondig verdoofd, welke gepaard kan gaan met een korte periode
van matige stress. Tijdens longfunctie metingen kan een kortstondige
periode van matige stress optreden.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

We doen zoveel mogelijk in vitro werk waar mogelijk. Er bestaat geen
goed in vitro alternatief voor het bestuderen van het effect van
celdoodmodulatie in emfyseem. Dieren zijn volledige fysiologische
entiteiten waar alle weefsels en celtypes aanwezig zijn. Aangezien de
cellulaire communicatie en interacties intact zijn (in tegenstelling tot
cellijnen) kan via het gebruik van muismodellen de pathogenese van
verschilllende ziektebeelden nagebootst worden. Hierdoor kunnen we
meer inzicht verwerven in belangrijke mechanistische pathways die de
ziekte drijven.

We gebruiken enkel het aantal dieren nodig om een statistisch
significant verschil te vinden tussen de verschillende groepen. Dit aantal
werd berekend aan de hand van een sample size calculator en via
jarenlange ervaring van het labo. Bovendien gebeurt voor aanvang van
elk onderzoek een uitgebreide literatuurstudie om replicatie van reeds
bestaande dierproeven te vermijden. Over het al dan niet uitvoeren van
experimenten wordt beslist op basis van de resultaten van voorgaande
experimenten.

Al jarenlang worden muizen ingezet in het onderzoek naar de
pathogenese van COPD. Het zijn dieren die makkelijk te huisvesten zijn
en waarvan diverse knockout stammen aanwezig zijn. Het elastase
model is een acuut model met zeer uitgesproken emfyseem, dit in
tegenstelling tot 4 en 24 weken rookblootgestelde muizen waar geen en
milde emfyseem optreedt. Door de onstabiliteit van de beschikbare
compounds is het chronisch rookmodel minder geschikt voor het
bestuderen van het effect van celdood modulatie.
Met uitzondering van de experimentele handelingen worden de dieren
steeds gehuisvest in groep en met kooiverrijking om hun natuurlijke
habitat zoveel mogelijk na te bootsen. De pijn van de dieren wordt
geminimaliseerd door de dieren onder een algemene verdoving te
plaatsen (isofluraan voor de intratracheale instillaties en
pentobarbituraten voor het verzamelen van weefsels en stalen).

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Studie naar de invloed van roken op de ontwikkeling van
gewrichtsonsteking

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Roken - immuunsysteem

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Reumatoïde artritis (RA) is een van de meest voorkomende autoimmuunziekten en wordt gekenmerkt door ongecontroleerde
ontsteking van het gewrichtsweefsel. RA is een complexe ziekte als
gevolg van een combinatie van genetische en omgevingsfactoren. Er
bestaat een sterke genetische associatie binnen MHC-II-genen, wat erop
wijst dat RA-pathologie de Thelper-cel is afhankelijk. Een van de sterkste
milieurisicofactoren voor RA-ontwikkeling is het roken van sigaretten.
We veronderstellen dat het roken van sigaretten immuunregulatie zou
kunnen beïnvloeden en de vorming van T-cel autoreactiviteit in de
longen van individuen met een gevoelige MHCII-achtergrond. Ons doel
is daarom om de regionale en systemische kenmerken van deze
autoreactieve en regulerende immuuncellen en hun verband met het
ontstaan van RA.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Deze studie kan leiden tot een beter inzicht in de vroegste fasen van RAontwikkeling en zou het pad kunnen effenen voor meer efficiënte
therapie voor patiënten.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

481 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het

De dieren zullen blootgesteld worden aan sigarettenrook (in een
gecontroleerde experimentele opstelling, conform de ethische
richtlijnen voor proefdieronderzoek). Deze blootstellingen zijn niet
pijnlijk en gaan enkel gepaard met een kort moment van stress. Graad
van ernst van de effecten is matig. Op het einde van de proef worden de
muizen geëuthanaseerd met een intraperitoneale injectie overdosis
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uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

pentobarbital en en de weefsels zullen gebruikt worden voor verdere
analyses.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

Voor de mechanistische analyse van de associatie tussen roken en de
ontwikkeling van autoimmuniteit bestaat er geen alternatieve methode
waarbij er geen dieren worden gebruikt om de doelstelling van het
project te realiseren. Sigarettenrook-geïnduceerde inflammatie gaat
gepaard met de recrutering en activatie van verschillende celtypes en
proefdieren bieden de mogelijkheid om deze complexititeit van het
immuunsysteem in rekening te brengen. Dieren zijn fysiologische
entiteiten waarin alle weefsels en celtypes aanwezig zijn wat ons toelaat
om de in-vivo effecten te bestuderen.

Er wordt het minimum aantal dieren gebruikt per experiment om een
duidelijk, statistisch verschil tussen de condities (roken tov niet-roken)
aan te tonen.

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)

De gebruikte diersoort (muis) wordt standaard gebruikt in dit soort
onderzoek

Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Tijdens de proef controleren de deelnemers dagelijks de toestand van
de muizen tijdens het manipuleren. Op het einde van de proef worden
de muizen eerst geëuthanaseerd met een intraperitoneale injectie
overdosis pentobarbital. Er wordt bij elke muis getest op afwezigheid
van pijnprikkels. De muizen zullen normaal gezien maar opgeofferd
worden om de weefsel te verzamelen op het einde van het experiment.
Indien er toch een hoger lijden vastgesteld wordt zullen de proeven
voortijdig beëindigd worden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

1358

Titel van het project

Het aanleren van studenten (in het kader van hun opleiding) om muizen
correct te hanteren en te injecteren

Looptijd van het project

30/06/2014-30/06/2018

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Educatie, injecties

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

ja

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het doel is om studenten, die te maken zullen hebben met dierproeven,
correct te leren omgaan met muizen (het hanteren en injecteren van de
dieren).

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De studenten leren omgaan met muizen, zodat ze op een ethisch
verantwoorde manier de dieren kunnen hanteren en injecteren. De
dieren ondervinden minimaal ongemak doordat de juiste handelingen
bij het hanteren en injecteren aangeleerd worden.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

100 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De dieren kunnen een licht ongemak ondervinden van de injecties.
Daarom worden de injecties per dier beperkt tot 1 injectie per week
gedurende maximaal 6 weken. Daarna worden de dieren op humane
wijze geëuthanaseerd.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)

Het aanleren van studenten (in het kader van hun opleiding) om muizen
correct te hanteren en te injecteren kan niet bekomen worden via
andere/alternatieve methodes. Het aanleren gebeurt onder begeleiding,
zodat de studenten tijdig gecorrigeerd worden waardoor de muizen
minimaal ongemak zullen ondervinden.

De studenten worden opgesplitst in verschillende groepen. Om het
aantal dieren te verminderen worden dezelfde muizen gebruikt voor de
verschillende groepen.

Het welzijn van de dieren wordt dagelijks gecontroleerd. Tijdens de
lessen zien de begeleiders er op toe dat alles correct verloopt.

Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.
Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Testen van een nieuwe therapie om leverkanker te voorkomen

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

leverkanker

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Leverkanker is een van de meest voorkomende kankers en een van de
belangrijkste kanker-gerelateerde doodsoorzaken wereldwijd. Tot op
heden bestaat er geen afdoende therapie voor deze aandoening. In dit
experiment wensen wij een nieuwe preventieve therapie voor
leverkanker te testen door gebruik te maken van een muismodel.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Preklinische resultaten die wijzen op een nieuw therapeutisch
potentieel voor leverkanker

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

200 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Negatieve effecten: rechtopstaan van de haren, uitdroging, gesloten
ogen, gekromde rug, verhoogde ademhalingsfrequentie,
kortademigheid, verlies van eetlust, verlies van evenwicht, beven,
angstig gedrag; Graad van ernst: ernstig; Lot van de dieren na het
project: tijdens de staalname (25 weken leeftijd) worden alle muizen
geëuthanaseerd. Dit gebeurt adhv cervicale dislocatie onder injectie
anesthesia (voor retro-orbitale bloedafname).

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Ons in vivo experiment wordt aangevuld met in vitro assays. Echter, om
een nieuwe therapie preklinisch te testen, zijn we genoodzaakt gebruik
te maken van een diermodel.

Het aantal muizen werd bepaald adhv statistische analyses.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het gebruikte model om leverkanker te induceren is het best
gekarakteriseerd in muizen. De architectuur en werking van de
muizenlever weerspiegelen goed deze van de menselijke lever. Uit
eerdere experimenten is gebleken dat muizen geschikt zijn voor deze
proeven.
De muizen worden dagelijks geobserveerd en in geval van ernstig
ongemak en lijden, worden ze onmiddellijk geëuthanaseerd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Karakterisatie van een muismodel voor leverziekte met complicaties in
de darm

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Leverschade, darmschade

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Leverfalen veroorzaakt door opstopping van de grote galkanalen gaat
vaak gepaard met inflammatie van de dikke darm. In dit onderzoek
willen we de inflammatie in beide ziekten en bij de combinatie van
beide bepalen om na te gaan welk effect ze uitoefenen op mekaar en
waarom beiden zo vaak samen voorkomen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Ontrafelen van de interactie tussen lever en darm in beide ziekten en
voornamelijk wanneer ze gelijktijdig optreden kan bijdragen tot het
beter begrijpen waarom deze ziektefenomenen zo vaak samen
voorkomen. Deze kennis kan verder bijdragen tot nieuwe manieren om
deze ziekten te bestrijden.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Ongeveer 150 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Er zal gewerkt worden met muismodellen die de humane effecten van
chronisch leverlijden en darminflammatie nabootsen. Chronisch
leverlijden wordt chirurgisch geïnduceerd en wordt onder algemene
verdoving uitgevoerd. Darminflammatie wordt geïnduceerd door
toediening van een component via het drinkwater. Ook een combinatie
van beide modellen zal worden onderzocht. Slechts een beperkt deel
van de muizen die tot het eindstadium wordt gehouden, kunnen
gedurende een korte periode lijden ondervinden. Deze dieren worden
dan ook niet langer gehouden dan nodig en humane eindpunten
worden steeds gehanteerd.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Aangezien de complicaties verbonden aan chronisch leverlijden
ontstaan door een wisselwerking tussen verschillende celtypes in de
lever en verschillende organen en we willen kijken naar de interactie
met de darm, kunnen deze aandoeningen niet worden nagebootst adhv.
in vitro assays en is een levend organisme noodzakelijk.

Het aantal dieren nodig om tot betrouwbare resultaten te komen werd
statistisch berekend met een minimum aantal dieren als streefdoel.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De architectuur en werking van de muizenlever weerspiegelen goed
deze van de menselijke lever. De gebruikte diermodellen werden ook
beschreven in ratten maar voor deze proeven werd gekozen voor de
kleinst mogelijke diersoort mbt. de gebruikte modellen. De gezondheid
van de dieren wordt dagelijks gecontroleerd (observatie van het
gewicht, eten, drinken, gedrag…). Indien de muizen ernstig lijden
vertonen worden ze geëuthanaseerd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Preklinische evaluatie van Compound X in een muismodel voor nietalcoholische steatohepatitis en geassocieerd leverkanker

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

niet-alcoholische steatohepatisis, leverkanker

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Niet-alcoholische steatohepatisis is één van de belangrijkste oorzaken
van chronisch leverlijden en kan op termijn aanleiding geven tot
leverkanker.Tot op heden bestaat geen afdoende therapie voor nietalcoholische steatohepatisis. In deze aanvraag zal een nieuwe
mogelijkse therapie voor niet-alcoholische steatohepatisis preklinisch
getest worden in een muismodel.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Mogelijks een nieuwe therapie voor patienten met niet-alcoholische
steatohepatisis. Indien onze preklinische resultaten positoef zijn, zal
later overgegaan worden tot klinische studies in mensen en patienten.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

200 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De dieren ontwikkelen diabetes, obesitas, niet-alcoholische
steatohepatisis en mogelijks gerelateerd leverkanker. Indien de dieren
leverkanker onwtikkelen wordt deze proef als ernstig gezien. De dieren
zullen te allen tijde geëuthanaseerd worden indien humane eindpunten
worden bereikt.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Ons in vivo experiment wordt aangevuld met in vitro assays. Echter, om
een nieuwe therapie preklinisch te testen, zijn we genoodzaakt gebruik
te maken van een diermodel.

Het aantal muizen werd bepaald adhv statistische analyses.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het gebruikte model is het best gekarakteriseerd in muizen. De
architectuur en werking van de muizenlever weerspiegelen goed deze
van de menselijke lever. Uit eerdere experimenten is gebleken dat
muizen geschikt zijn voor deze proeven.
De muizen worden dagelijks geobserveerd en in geval van ernstig
ongemak en lijden, worden ze onmiddellijk geëuthanaseerd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

lymfatisch endotheel in de pathogenese van allergisch asthma

Looptijd van het project

3 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

lymfevaten, huisstofmijt, astma, longen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Astma is een chronische aandoening van de luchtwegen die gekenmerkt
wordt door luchtweg obstructie. Allergische astma ontstaat wanneer
het immuunsysteem reageert op zogenaamde allergenen zoals pollen,
schimmels of huisstofmijt. Een cruciaal gebeuren in de pathogenese van
astma is de migratie van allergeen-presenterende dendritische cellen
naar de drainerende lymfeknoop via de lymfevaten. In veel chronisch
inflammatoire ziekten zijn de lymfevaten aangetast door inflammatie.
Het is echter ongekend of dit ook in astma zo is. In dit project willen we
de identiteit en de heterogeniteit van lymfatisch endotheel bestuderen
en de kinetiek van lymfevaten in allergisch astma. Verder willen we ook
nagaan of het neutraliseren van bepaalde genen, de kinetiek van
lymfatisch endotheel in astma kan beïnvloeden.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Deze experimenten zullen ontrafelen of lymfevaten een rol spelen in de
pathogenese van astma. Hierdoor kan onderzocht worden of
beïnvloeden van lymfangiogenese een mogelijke therapeutische
strategie kan zijn.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

732 muizen (inbred).

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

gelimiteerd
- intraperitoneale injectie van overdosis pentobarbital voor euthanasie.
- intranasale injectie van boerderijstof of huisstofmijt (onder verdoving)
- intraperitoneale injectie van tamoxifen
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De heterogeniteit van lymfatisch endotheel kan onmogelijk in vitro
bestudeerd worden. Gezien het lymfatisch endotheel als primordiale
functie heeft om interstitieel vocht, macromoleculen en immuun cellen
te transporteren en al deze elementen ook een invloed hebben op het
lymfatisch endotheel; is het onmogelijk om de kinetiek van
lymfangiogenese in astma in vitro te bestuderen.

1) Sample size analyse werd uitgevoerd, zodat het gewenste aantal
dieren per groep 8 is. 2) Zoveel mogelijk weefsels en organen bij
hetzelfde dier, om een minimaal discomfort voor de dieren te
waarborgen zodat geen herhalingen noodzakelijk zijn om een bepaalde
parameter te meten.

De muis is het frequentst bestudeerde proefdiermodel om het
immuunsysteem te bestduderen omwille van zijn gunstige grootte, zijn
snelle voortplanting, maar ook omwille van de vele gemeenschappelijke
kenmerken met de mens. Behalve i.t., i.n. en i.p. injecties zullen geen
invasieve handelingen worden uitgevoerd voor de dieren worden
opgeofferd om weefsel te isoleren. De principes waarbij het welzijn van
de muis centraal staat, zoals aangeleerd tijdens de cursussen
proefdierkunde zullen steeds worden nageleefd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Kunnen parasiet moleculen de sensitisatie tegen huisstofmijt via de
longen en via de huid verhinderen?

Looptijd van het project

1 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Parasiet, bescherming, huisstofmijt, astma, huid, longen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Astma is een chronische aandoening van de luchtwegen die gekenmerkt
wordt door luchtweg obstructie. Allergische astma ontstaat wanneer
het immuunsysteem reageert op zogenaamde allergenen zoals pollen,
schimmels of huisstofmijt. In tegenstelling tot ontwikkelingslanden stijgt
de prevalentie van astma vooral in ontwikkelde landen. Een plausibele
verklaring voor dit fenomeen is de verhoogde infectiedruk in
ontwikkelingslanden die mogelijks bescherming biedt tegen de
ontwikkeling van allergische reacties. Er werd aangetoond dat een
bepaald glycoproteïne, dat afgeleid werd van parasieten, bescherming
biedt tegen allergische reacties in een experimenteel model voor
allergische astma en allergische eczeem. Hierop gebaseerd werd een
reeks van kleine moleculen gesynthetiseerd die analoog zijn aan dit
glycoproteine en deze hebben ook hun efficaciteit bewezen in andere
proeven. In dit project willen we onderzoeken op welke manier deze
kleine moleculen die analoog zijn aan het glycoproteïne bescherming
bieden tegen allergische astma die geinduceerd wordt via de longen of
via de huid.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Deze experimenten zullen het mechanisme ontrafelen hoe deze kleine
moleculen, analoog aan parasiet glycoproteïne, bvescherming bieden
tegen het ontstaan van astma via de longen of via de huid. Hierdoor kan
onderzocht worden of deze moleculen een therapeutische waarde
hebben en of ze toegediend kunnen worden aan kinderen die een
verhoogde kans hebben om astma te ontwikkelen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

1472 muizen (inbred).

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte

gelimiteerd
- intraperitoneale injectie van overdosis pentobarbital voor euthanasie.
- intranasale injectie van boerderijstof of huisstofmijt (onder verdoving)
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negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De voorstudie loopt reeds jaren en alle parameters die in vitro getest
konden worden, zijn getest geweest. Het beschermend effect van de
kleine moleculen werd meermaals bevestigd in vitro en in andere
diermodellen. Het enige wat de het mechanisme onomstotelijk kan
ontrafelen is de werking bestuderen in een complex diermodel van
allergische luchtweg inflammatie, geïnduceerd via de longen of via de
huid.

1) Sample size analyse werd uitgevoerd, zodat het gewenste aantal
dieren per groep 6 is. 2) Zoveel mogelijk weefsels en organen bij
hetzelfde dier, om een minimaal discomfort voor de dieren te
waarborgen zodat geen herhalingen noodzakelijk zijn om een bepaalde
parameter te meten.

De muis is het frequentst bestudeerde proefdiermodel om het
immuunsysteem te bestduderen omwille van zijn gunstige grootte, zijn
snelle voortplanting, maar ook omwille van de vele gemeenschappelijke
kenmerken met de mens. Behalve i.t., i.n. en i.p. injecties zullen geen
invasieve handelingen worden uitgevoerd voor de dieren worden
opgeofferd om weefsel te isoleren. De principes waarbij het welzijn van
de muis centraal staat, zoals aangeleerd tijdens de cursussen
proefdierkunde zullen steeds worden nageleefd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

1370

Titel van het project

De functie van Ormdl3 in astma

Looptijd van het project

01/10/2014-30/09/2018

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Ormdl3, astma

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

In een aantal grote genetische studies werd vastgesteld dat
polymorfismen in de promotor regio van het Ormdl3 gen geassocieerd
zijn met een verhoogd risico op astma tijdens kindertijd. Het Ormdl3 gen
codeert een eiwit op het endoplasmatisch reticulum, maar de cellulaire
functie als oorzaak van astma is nog niet duidelijk. Associatiestudies
stellen een interfererende rol voor met de sfingolipidensynthese en een
verstoring van de calciumhuishouding. Om dit te bewijzen, maakten we
enerzijds een knockout muismodel voor Ormdl3 en anderzijds een
transgeen model met een sterk verhoogde expressie van Ormdl3.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De laatste jaren stijgt de incidentie van astma aanzienlijk. Vooral steeds
meer kinderen worden door allergische luchtwegreacties getroffen.
Daarom is het onderzoek naar de oorzaak van astma geïntensifieerd.
Ormdl3 is het eerste gen dat geassocieerd wordt met een verhoogd
risico op astma tijdens de kindertijd. Daarom is het belangrijk na te gaan
of het gen effectief een bepalende rol speelt in het ziekteverloop.
Muismodellen voor astma zijn hierbij een eerste stap, en kunnen later
ook gebruikt worden bij het testen van een therapie.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

C57bl/6 muizen, totaal aantal: 426

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

P2. De proefdieren zullen een matig lijden ondervinden aangezien ze
intratracheale en intranasale injecties zullen ondergaan. Om ongemak
te beperken, gebeurt voorafgaande verdoving met isofluraan (2-3% in
medische lucht aan 2L/min). De dieren worden geëuthanaseerd met een
overdosis pentobarbital.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

Er is geen alternatieve methode voor deze proef met een gelijkwaardige
betrouwbaarheid.

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het aantal muizen per groep werd berekend aan de hand van van een
poweranalyse waarbij we uitgaan van een two-sample t-test, power van
0,8 en een verschil van 40% tussen de groepen. 6 dieren per groep zou
voldoende zijn om een statisch significant verschil (p<0,05) aan te tonen
(http://homepage.stat.uiowa.edu/~rlenth/Power).
We hebben gekozen voor muizen, omdat er veel reagentia beschikbaar
zijn om complexe immunologische processen te bestuderen. C57bl/6
muizen worden tegenwoordig vaker gebruikt om allergisch astma te
bestuderen, omdat er veel genetisch gemodificeerde muizen op deze
achtergrond beschikbaar zijn. Maatregelen om lijden te beperken zijn de
geldende regels voor animal husbandry en kooiverrijking. Voorafgaand
aan de intratracheale en intranasale injecties worden de dieren
verdoofd dmv isofluraan (2-3% in medical air aan 2L/min).

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Bio-encapsulatie in gist voor aflevering van darmepitheel-beschermende
en microbioom-manipulerende biofarmaceutica.

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

fusie eiwit, acute colitis/mucositis, Pichia,chemotherapie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Tijdens het experiment zijn er twee doelen voor ogen. De eerste doel
van het experiment is om na te gaan of een fusie-eiwit (twee eiwitten
die aan elkaar gekoppeld zijn), dat aanwezig is in het supernatans van de
gist Pichia pastoris of dat intracellulair geaccumuleerd werd in Pichia
pastoris cellen, in een actieve vorm kan afgeleverd worden in de dunne
darm d.m.v. orale aflevering. Eenmaal afgeleverd in de dunne darm
dient het langere tijd stabiel te blijven dan niet-fusie eiwitten gekoppeld
zijn. Indien voldoende stabiel kan gestreefd worden naar het tweede
doel, namelijk of het fusie-eiwit zijn signaaltransductie voldoende kan
activeren. Indien ook dit succesvol is kunnen we onze molecule in
verschillende pathologieën van (acute) celdood in de dunne darm
uittesten (waarvan chemotherapie een goed voorbeeld is).

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Macromoleculen zoals eiwitten oraal afleveren was in het verleden vrij
onsuccesvol, hoofdzakelijk door de beperkte stabiliteit (en dus
verminderde bio-availability) van deze macromoleculen in het gastrointestinaal stelsel. Op dit moment dienen quasi alle eiwit-afgeleide
therapeutica intraveneus toegediend worden wat diverse nadelen met
zich meebrengt. Vooreerst dienen intraveneuze oplossingen aan de
hoogste kwaliteitseisen voldoen (dit om bijwerkingen die niet met het
betreffend eiwit te maken zoveel mogelijk te minimaliseren), waardoor
de downstream processing van het uiteindelijke product zowel
arbeidsintensiever als significant duurder wordt. Ten tweede wordt
inttraveneuze toediening door de patiënt in het algemeen minder goed
onthaald en moet dit ook door gespecialiseerd personeel uitgevoerd
worden. Ten derde leidt intraveneuze injectie onvermijdelijk tot
systemische aanwezigheid van het betreffend eiwit, wat niet altijd
gewenst is in het geval men de bijwerkingen tot een minimum wil
herleiden. Orale aflevering van eiwitten kan mogelijks gerealiseerd
worden door een aantal recente biotechnologische ontwikkelingen om
zodoende de stabiliteit te verhogen en anderzijds door het voorzien van
een eiwit-beschermende matrix. Een succesvolle aflevering en
therapeutisch effect veroorzaakt een mogelijke revolutie in de
behandeling van enkele gastro-intestinale aandoeningen (zoals
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inflammatoire darmziekten en chemotherapie-geïnduceerde mucositis),
die voorheen slechts met wisselend succes behandeld konden worden.
Aangezien ons eiwit zelf al een theoretisch goede kandidaat molecule is
voor de behandeling van dergelijke ziekten, wordt dit drug-delivery
concept dan ook onmiddellijk getest met deze molecule. Zodoende sluit
het drug delivery concept zo dicht mogelijk aan bij de klinische
relevante pathologieën.
Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

In dit experiment zullen BALB/c muizen gebruikt worden om het
therapeutisch effect van het fusie-eiwit te documenteren. Een 15-tal
dieren zullen gebruikt worden in dit experiment (n= 5 per groep).

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De dieren zullen gedurende 48 uur een matige gastro-intestinale
mucositis ontwikkelen, met lichte tot matige abdominale pijn en een
verminderde absorptie van nutriënten tot gevolg. De afbraak van de
intestinale barrière zal tevens gepaard gaan met diaree en een
mogelijkse infiltratie van 'commensale' bacteriën wat tot systemische
ontsteking (sepsis) kan leiden. Alle dieren worden uiteindelijk
geëuthanaseerd met gas alvorens bloedafname en dissectie.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)

Dit experiment bevindt zich halfweg in een doctoraat van een vierjarig
project waarin het produceren van fusie-eiwitten voor orale aflevering
centraal staat. Dit in vivo experiment is noodzakelijk aangezien hiermee
het concept van 'oral drug-delivery' onmiddellijk in een klinisch
relevante model getest wordt. Zelfs goed ontworpen in vitro
experimenten zijn moeilijk tot niet in staat om enkele cruciale vragen te
beantwoorden zoals 1) Raakt het fusie-eiwit in voldoende grote
hoeveelheden in de dunne darm? 2) Is het fusie-eiwit in staat om zijn
receptor te triggeren of is deze onvoldoende bereikbaar? 3) Zal de
geactiveerde signaaltransductie in staat zijn om het effect van de 5fluorouracil-geïnduceerde gastro-intestinale mucositis te verminderen?

Het minimaal aantal muizen werd bepaald op basis van een
poweranalyse rekening houdend met de verwachte spreiding van de
resultaten en werd tevens vergeleken met andere literatuur. Gezien de
aflevering van dergelijke moleculen in de darm uitermate nieuw is en
een gepaste dosis moeilijk in te schatten is, zal in dit experiment de
maximale dosis gehanteerd worden (beperkt door het volume en de
verhouding waarin de cellen met het muizenvoedsel zullen opgemengd
worden en hoeveelheden die via orale gavage kunnen gegeven worden).
Daarentegen is een challenge met 5-fluorouracil in BALB/c muizen reeds
goed gekend in literatuur waardoor het uittesten van verschillende
hoeveelheden 5-fluorouracil zal kunnen beperkt worden tot het
minimums.

Op het gebied van immunologie en de bijhorende extrapolatie van de
resultaten naar de mens, is de muis nog steeds het modelorganisme bij
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Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

uitstek. Daarnaast werden, met het oog op chemotherapie, zowel
muizen als ratten reeds uitvoerig gebruikt in de laatste decennia om de
toxiciteit van een klassiek chemotherapeutisch agens zoals 5fluorouracil op verschillende niveaus te documenteren. Gezien het hier
een preliminair experiment betreft, wordt het aantal groepen en de
groepgrootte tot een strikt minimum gehouden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

De rol van een nieuw serine/threonine kinase in metabolisme

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

insuline resistentie, obesitas, diabetes

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Obesitas en gerelateerde aandoeningen zullen in de nabije toekomst
steeds meer impact hebben op onze gezondheid(szorg). Hierbij vormen
insulineresistentie en type II diabetes één van belangrijkste uitdagingen
omdat deze aandoeningen frequent geassocieerd zijn met
(co)morbiditeit en mortaliteit. Nochtans is de pathofysiologie tot op
heden slecht gekend. Dit reflecteert zich eveneens in het beperkte
aantal causale therapieën. In dit labo werd een serine/threonine kinase
geïdentificeerd als een eiwit met een belangrijke invloed op
insulinegevoeligheid, maar de onderliggende mechanismen moeten nog
worden ontrafeld.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

We identificeerden een belangrijke rol voor een nieuw kinase waarvan
nog maar weinig info voorhanden is in type II diabetes. We genereerden
een genetisch muismodel waarbij het eiwit in alle weefsels van de
muizen gedeleteerd is, en stelden vast dat deze dieren in aanzienlijke
mate beschermd zijn tegen insuline resistentie en diabetes. Dit
impliceert dat dit kinase een doelwit kan zijn in een causale diabetes
therapie.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Muizen van het type C57BL/6. Het aantal muizen dat we beogen voor de
experimenten bedraagt 280.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De dieren ondervinden weinig last van het vetrijk dieet. De dieren zullen
van dichtbij gevolgd worden gedurende het experiment. Bij afloop
worden de muizen gedood om de weefsels te oogsten.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Er zijn geen in vitro methoden voorhanden om het complexe
metabolisme in zoogdieren na te bootsen. Op geen enkele andere wijze
kan insulinesignalisatie in de verschillende weefsels (vetweefsel, lever,
spier) in een vetrijk dieet bestudeerd worden, omdat deze weefsels ook
continu in interactie zijn.

Er wordt gebruik gemaakt van expertise in andere labo's hier op de site,
als ook in buiten het VIB. Gezien deze kinase deficiënte muizen nooit
eerder in de literatuur werden beschreven (behoudens een niet
levensvatbare mutatie), moet onverwachte variatie tijdens de
experimenten in rekening gebracht worden.

De muizen werden ingekruist op een C57/BL6 achtergrond gezien het
vetrijk dieet in deze muizen geoptimaliseerd is. We gebruiken enkel
mannetjes om de invloed van de hormale cyclus te beperken. Gezien de
nadelige invloed van stress op de bloedsuikerspiegel, worden
maatregelen genomen om stress te reduceren door middel van
kooiaanrijking. De gezondheidstoestand van de dieren wordt dagelijks
bekeken en het gewicht wordt wekelijks opgevolgd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

De rol van de lymphotoxine β receptor in de ontwikkeling van
dendritische cellen in de milt.

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

dendritische cellen / aangeboren lymfoïde cellen / lymphotoxine β

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Dendritische cellen zijn vitale schakels in ons immuunsysteem, die
langdurige immuunresponsen kunnen initiëren. Ze presenteren
antigenen aan B- en T-cellen en bepalen zo waarop ons immuunsysteem
reageert. Tot op heden weten we niet goed wat de functies van de
verschillende subgroepen van dendritische cellen precies zijn, en hoe ze
van elkaar verschillen. We proberen beter te begrijpen hoe type 2
dendritische cellen in de milt ontstaan, en wat hun functie precies
inhoudt. We willen nu ontrafelen wat de rol is van lymfotoxine β in de
ontwikkeling van dendritische cellen en welke cellen noodzakelijk zijn
om deze dendritische cellen het best te laten functioneren.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Als we kunnen begrijpen hoe deze moleculen en cellen de biologie van
dendritische cellen beïnvloeden, kunnen we dit mechanisme aangrijpen
om een immuunrespons te versterken of te verzwakken. Het eerste kan
nuttig zijn bij infectieziekten of kanker, omdat die laatste vaak de functie
van dendritische cellen verstoort. Anderzijds is het immuunsysteem
soms overactief bij autoimmuunziekten en allergieën. Bovendien speelt
deze pathway ook in andere (immuun)cellen een rol. Als we eenmaal
zijn werking kennen, kunnen we ook bestuderen of deze moleculaire
cascade in andere cellen, bv. kankercellen, noodzakelijk is. Het
uiteindelijk doel is het ontwikkelen van betere therapieën bij de mens
voor een brede waaier aan ziekten waarin het immuunsysteem een rol
speelt.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Voor dit project zullen een zes à zevenhonderdtal muizen worden
gebruikt.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van

De stress voor de muizen wordt tot een minimum beperkt. Intraveneuze
injecties, injecties in de buikholte en in de milt kunnen kortstondig
pijnlijk zijn. Er wordt niet verwacht dat de dieren langdurig zullen lijden.
De dieren zullen volgens algemeen aanvaarde technieken
geëuthanaseerd worden voor de uiteindelijke analyses.
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deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Hoe een dendritische cel functioneert, kan enkel worden bestudeerd in
een levend dier, waar alle biologische factoren aanwezig zijn. Deze
(andere cellen, hormonen, groeifactoren, neurotransmitters, microorganismen etc) kunnen niet alle worden nagebootst, des te meer
omdat ze nog niet allemaal zijn gekend. De milt is een complex orgaan,
en om een correcte visie op de rol van dendritische cellen in de
menselijke milt te krijgen, is een muismodel het best beschikbare
systeem op heden.

Met statistische programma's werd berekend hoeveel dieren we
minimaal nodig hebben, op basis van preliminaire data en verwachte
resultaten, om conclusies te kunnen trekken uit experimenten en
nutteloze herhalingen te vermijden. We proberen de verschillende
analyses te combineren op dezelfde muisstalen waar mogelijk.

Muizen zijn een veelvuldig gebruikt proefdiermodel in de immunologie
omdat hun immuunsysteem en biologie een hoge graad van
overeenkomst vertoont met dat van de mens. Onze uiteindelijke
doelstelling is immers inzicht te vergaren in de werking van dendritische
cellen in de mens, en hoe we deze kunnen beïnvloeden. De muizen
worden gehuisvest in een daarvoor ontworpen faciliteit en krijgen
dagelijks verzorging. Internationale richtlijnen en standaarden m.b.t.
hun huisvesting, verzorging, voeding, manipulatie etc. worden
gerespecteerd. Interventies zoals injecties worden tot een minimum
beperkt. Voor procedures die meer stress kunnen veroorzaken, zoals
het injecteren in de milt, worden de muizen met inhalatie - anesthesie
kort onder algemene verdoving gebracht.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Evaluatie van het celstress eiwit IRE1beta als potentiële doelwit voor de
behandeling van acute astma aanvallen

Looptijd van het project

2017-2018

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

cellulaire stress - astma - mucus

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

ja

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Een eiwit specifiek gevonden in mucus producerende organen en
oppervlakken kan een potentieel doelwit zijn voor de farmacologische
behandeling van astma aanvallen. Dit project zal nagaan of het
blokkeren van dit eiwit eveneens leidt tot het blokkeren van de
potentieel fatale mucus productie in een astma aanval.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Ongeveer 10% van de kinderen in België lijdt aan astma. Recent is
aangetoond dat het eiwit IRE1b een rol speelt in mucus-onwikkeling in
de bronchiën van muizen in een bepaald astma model. Door deze
bevindingen te bevestigen en uitbreiden zullen we in staat zijn om IRE1b
te evalueren als therapeutisch doelwit bij acute astma aanvallen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

3x 24 C57Bl/6 muizen, zowel wild-type als het IRE1b-/- genotype

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

P2. De proefdieren zullen een matig lijden ondervinden aangezien ze
intratracheale en intranasale injecties van PBS of HDM zullen
ondergaan. Om ongemak te beperken, gebeurt voorafgaande verdoving
met isofluraan (2-3% in medische lucht aan 2L/min). De dieren worden
geëuthanaseerd met een overdosis pentobarbital.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

Er is geen alternatieve methode voor deze proef met een gelijkwaardige
betrouwbaarheid.

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het aantal muizen per groep werd berekend aan de hand van van een
poweranalyse waarbij we uitgaan van een two-sample t-test, power van
0,8 en een verschil van 40% tussen de groepen. 6 dieren per groep zou
voldoende zijn om een statisch significant verschil (p<0,05) aan te tonen
(http://homepage.stat.uiowa.edu/~rlenth/Power).

We hebben gekozen voor muizen, omdat er veel reagentia beschikbaar
zijn om complexe immunologische processen te bestuderen. C57bl/6
muizen worden tegenwoordig vaker gebruikt om allergisch astma te
bestuderen, omdat er veel genetisch gemodificeerde muizen op deze
achtergrond beschikbaar zijn. Maatregelen om lijden te beperken zijn de
geldende regels voor animal husbandry en kooiverrijking. Voorafgaand
aan de intratracheale en intranasale injecties worden de dieren
verdoofd dmv isofluraan (2-3% in medical air aan 2L/min).

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Humorale immuunresponsen tegen Ym1 kristallen

Looptijd van het project

24 maanden

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Humorale immuunresponsen, eiwitkristallen, Ym1 kristallen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

In dit project willen we testen of bepaalde eiwitkristallen (Ym1
kristallen) tolerantie kunnen doorbreken en Ym1 auto-antilichamen
kunnen induceren.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit project zal ons helpen om de aangeboren immunologische processen
geassocieerd met kristal-gedreven immuunactivatie op te helderen.
Deze kennis kan implicaties hebben voor verschillende pathologieën
geassocieerd met kristalvorming en/of -depositie zoals astma,
allergische en parasitaire ziektes en verschillende types van kanker. En
ook voor diabetes type 1. In de pancreas wordt insuline namelijk
opgeslagen als kristallen en één van de eerste tekenen van diabetes
type 1 is de vorming van anti-insuline antilichamen na schade aan de
pancreas.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Muis, bij benadering 150

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Het lijden van de muizen wordt verwacht mild te zijn. De muizen zullen
opgeofferd worden aan het einde van een experiment.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Afweermechanismen van het lichaam zijn uiterst complex en dierloze
modellen kunnen deze complexiteit niet recapituleren. Om beter te
begrijpen hoe het menselijk lichaam werkt, willen we gebruik maken
van diermodellen die meer lijken op de processen die in het menselijk
lichaam afspelen.

Het gekozen aantal muizen per groep is gebaseerd op gelijkaardige
experimenten waarbij dit aantal voldoende bleek te zijn.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Voor het huidige onderzoek vormt de muis een goed model, aangezien
hun afweer in grote lijnen hetzelfde werkt. Bovendien zijn er voor
muizen veel methoden beschikbaar die ons toelaten om complexe
afweermechanismen te bestuderen. De muizen zullen met kooiverrijking
gehuisvest worden en hebben standaard toegang tot eten en drinken.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Onderzoek naar nieuwe anthrax therapie op basis van S-layer gerichte
nanobodies

Looptijd van het project

2 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

antrax, S-layer, nanobodies

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Tot op heden zijn de behandelingsmogelijkheden na anthrax infectie
beperkt. Door dit onderzoek hopen we nieuwe therapeutische
mogelijkheden te testen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Antrax infectie in mensen blijft extreem gevaarlijk. De huidige
therapieën zijn ontoerijkend om bescherming te bieden. Dankzij dit
onderzoek hopen we nieuwe inzichten te verwerven die kunnen leiden
tot verbeterde behandelingsopties.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

muizen, 56.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

We zullen nieuwe behandelingen uittesten voor de behandeling van
antrax. We verwachten wel letaliteit, vooral in de onbehandelde
controle groepen.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

We willen de effecten van onze behandeling onderzoeken op antrax
infectie. Hierbij zijn er meerdere celtypes betrokken die een invloed
uitoefenen op elkaar. Hierdoor is het nodig om in vivo experimenten uit
te voeren.

We werken samen met een andere onderzoeksgroep. Verder baseren
we ons op gepubliceerde data van gelijkaardige experimenten voor het
nodige aantal muizen in te schatten.

We maken gebruik van muizen omdat ze een gelijkaardige werking van
het aangeboren immuunsysteem hebben en het verloop van anthrax
pathologie gelijkaardig verloopt in mensen en muizen. We zullen de
muizen regelmatig (2x per dag) evalueren en eventueel overgaan tot
euthanasie wanneer het lijden te ernstig wordt (verlies van
lichaamsgewicht, en daling van de lichaamstemperatuur).

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

1385

Titel van het project

Analyse van het beschermend potentieel van amyloid peptiden tegen
influenza A virus

Looptijd van het project

2 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

influenza, antiviraal, amyloid peptide

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

In dit project wordt de nadruk gelegd op het ontwikkelen van een
nieuwe antivirale actie modus. Meer specifiek worden er korte,
synthetische peptiden ontwikkeld die tegen geconserveerde regio’s
(‘aggregatie hot spots’) in het virus gericht zijn. Deze peptiden zullen de
aggregatie van het desbetreffende virale proteïne induceren en op deze
manier zal virusreplicatie worden gestopt. Het voordeel van deze
techniek is tweevoudig: enerzijds verlaagd het de kans op
resistentieontwikkeling aangezien de peptiden per definitie tegen zeer
geconserveerde regio’s gericht zijn. Ten tweede kan deze techniek
eenvoudig worden doorgetrokken naar andere relevante virussen. Men
kan namelijk simpelweg een ‘aggregatie hot spot’ selecteren in een
ander virus en op basis van deze sequentie peptiden maken.
Momenteel hebben we reeds in vitro activiteit van deze peptiden
aangetoond. Tevens zijn er geen toxische neveneffecten te zien in in
vitro toxiciteit experimenten (hemolyse assay en toxiciteit assay op
menselijke cellen) en in vivo experimenten uitgevoerd aan de KULeuven.
Een logische volgende stap is nagaan of deze peptiden ook antivirale
activiteit vertonen in een in vivo muis model.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Influenza virus infecties blijven een groot probleem vormen voor de
menselijke bevolking, met een jaarlijkse infectiegraad tot 10%, 3-5
miljoen hospitalisaties en 500.000 sterftegevallen. Breed gebruik van
bestaande antivirale middelen, zoals Tamiflu®, heeft er toe geleid dat er
virussen geselecteerd werden die resistent zijn tegen dergelijke
middelen. De ontwikkeling van nieuwe antivirale middelen, die gericht
zijn tegen minder variable eiwitten van het griepvirussen, is dringend
nodig.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Muizen, 260
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In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Het toedienen van de antivirale middelen gebeurt via de intraveneuse of
(onder lichte verdoving) intranasale weg, met weinig tot geen effecten
als gevolg. Influenza virus infectie van muizen leidt tot duidelijke
ziekteverschijnselen, zoals verlies van lichaamsgewicht en hypothermie
(ernstig) en wordt dagelijks opgevolgd. Wanneer de dieren 25% of meer
van het begingewicht verloren hebben, worden ze geëuthanaseerd via
cervicale dislocatie.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Om het beschermend potentieel van nieuwe antivirale middelen te
testen, dient na uitgebreide in vitro analyse het effect ook in vivo
nagegaan worden mbv proefdieren.

Gebaseerd op voorgaande experimenten, waarbij de variatie van de
gemeten parameters binnen vergelijkbare experimenten gekend is, kan
statistisch benaderd worden wat het minimum aantal muizen nodig is
om statistisch relevante data te bekomen.

Muizen zijn de kleinste proefdiersoort die vatbaar is voor influenza. Het
zijn handelbare dieren, waarbij veel kennis voorhanden is betreffende
het immuunsysteem en veel reagentia en analysemethodes om het
experiment ten volle te kunnen benutten. Een (potentieel) lethale
influenza virus infectie van muizen kan leiden tot een ernstige graad van
ongemak, maar door dagelijkse opvolging van de ziekteverschijnselen
(gewichtsverlies) kan gehandeld worden naar gestandardiseerde
ethische normen voor influenza onderzoek (25% verlies van het initieel
lichaamsgewicht).

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

In vivo analyse van de rol van EMT geassocieerde factoren in
eierstokkankerprogressie via injectie-experimenten

Looptijd van het project

januari 2018 - december 2021

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

eierstokkanker, epitheliaal-mesenchymale transitie (EMT)

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

ja

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Ondanks de grote vooruitgang in kankeronderzoek, blijven voornamelijk
uitzaaiingen het behandelen van kanker bemoeilijken. Het EMT proces,
waarbij epitheliale cellen een meer mesenchymaal karakter aannemen
en zich zo verspreiden doorheen het lichaam, speelt vermoedelijk een
belangrijke rol in deze metastasestap in tumorprogressie. Verschillende
factoren belangrijk in dit proces werden reeds geïdentificeerd. Doel van
dit project is om de rol van een centrale speler in dit EMT proces en
geassocieerde factoren verder te karakteriseren.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De meeste patiënten met eierstokkanker reageren initieel zeer goed op
de chemotherapie, maar de meerderheid hervalt later. Deze recidieven
reageren dan vaak niet meer op de intiële chemotherapie. Beter inzicht
in het EMT-proces bijdraagt tot recidieven en metastasen, kan op
termijn leiden tot de ontwikkeling van nieuwe behandelingen voor
patiënten met herval of uitzaaiingen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Er zullen enkel muizen gebruikt worden in dit project. Er zal gestart
worden met een pilootexperiment van een 6-tal muizen per te
injecteren cellijn. Afhankelijk van het resultaat van deze
testexperimenten zal het aantal muizen voor het eigenlijke experiment
bepaald kunnen worden.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De muizen zullen eierstokkanker en eventueel metastasen ontwikkelen.
Hoeveel last de dieren hiervan zullen ondervinden, is moeilijk te
voorspellen. We vermoeden dat het uiteindelijke lijden van het dier
eerder beperkt zal zijn, aangezien ze ten laatste zullen opgeofferd
worden bij het bereiken van één van volgende humane eindpunten: een
tumorgrootte van 1,5 cm3; een gewichtsverlies van 20%; onvermogen
om te eten/drinken/zich voort te bewegen (=duidelijke tekenen van
pijn). De dieren zullen opgeofferd worden via cervicale dislocatie en de
eierstokkankerontwikkeling zal nauwkeurig geanalyseerd worden.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

In het kader van dit project werden reeds verschillende experimenten in
vitro uitgevoerd. Verdere bevestiging en verder onderzoek is enkel in
vivo relevant. Dit omdat meermaals bewezen is dat complexe interacties
tussen verschillende cel- en weefseltypes cruciaal is in kankerprogressie.
Deze complexe tumoromgeving kan niet in vitro nagebootst worden.

Literatuuronderzoek leert dat de gekozen experimenten nog niet zijn
uitgevoerd (of toch zeker niet gedocumenteerd). Het aantal proefdieren
dat we uiteindelijk zullen nodig hebben, is sterk afhankelijk van het
testexperiment waarin de tumorigeniciteit van onze gegenereerde
cellijnen zal getest worden. In het geval dat alle lijnen tumorigeen zijn,
zullen er een 15-tal muizen per subgroep worden gebruikt (=strikte
minimum om statistiek te kunnen toepassen).

Voor dit project is enkel een zoogdiermodel relevant. De muis is klein en
onze technieken zijn geoptimaliseerd voor dit dier. De dieren zullen ten
laatste opgeofferd worden bij: tumorgrootte van 1,5 cm3; 20%
gewichtsverlies; onvermogen om te eten/te drinken/voort te bewegen
(=tekenen van ongemak/pijn). De injecties zelf zullen uitgevoerd worden
door ervaren wetenschappers. Voor de injecties in de eierstok zal
pijnstilling gegeven worden omwille van het meer invasieve karakter
van deze ingreep.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

nieuwe antivirale strategie voor de behandeling van influenza A infecties

Looptijd van het project

2 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Influenza A virus, antivirale therapy

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Influenza A virus infecties veroorzaken jaarlijks drie-vijf miljoen gevallen
van ernstige ziekte en 250.000 tot 500.000 doden. Vaccinatie wordt
aangezien als de meest efficiënte manier om influenza virusinfecties te
voorkomen. De vaccinatie dient echter jaarlijks te gebeuren, door het
ontstaan van genetische veranderingen in de virale oppervlakte eiwitten
en het korte immuun geheugen die deze vaccins opwekken. De huidige
antivirale middelen die de symptomen veroorzaakt door influenza
kunnen verlichten, hebben een beperkte efficiëntie en zijn slechts
werkzaam tegen een zeer beperkt gamma aan influenza A virus
stammen. In ons labo werd een eiwit ontwikkeld met mogelijke
antivirale activiteit tegen meerdere influenza A virus stammen. In dit
project willen we het profylactisch en therapeutisch effect van het eiwit
testen in een muismodel.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Jaarlijks wordt 5-10% van de bevolking geïnfecteerd met influenza A of B
virussen. Het virus veroorzaakt ziekte in mensen van alle leeftijden en
kan dodelijk zijn in personen met een verzwakt immuunsysteem. Naast
epidemieën is er ook een continue dreiging voor influenza pandemieën
waarbij een humane gastheer geïnfecteerd wordt door
influenzavirussen die deels of geheel uit een dierlijk reservoir komen.
Door het ontstaan van genetische veranderingen in de virale
oppervlakte eiwitten dienen vaccins jaarlijks toegediend te worden en
hebben de huidige antivirale middelen een matige effectiviteit tegen
een select aantal virus stammen. Indien succesvol, kan de nieuwe
antivirale benadering die in dit muismodel getest wordt, leiden tot de
ontwikkeling van een nieuw antiviraal geneesmiddel dat werkzaam is
tegen een breed spectrum aan influenza A virus stammen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Voor dit experiment zullen 342 BALB/c muizen gebruikt worden.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte

De muizen zullen geïnfecteerd worden met een influenza virus dat
gedeeltelijk aangepast is aan muizen als gastheer. Infectie van muizen
met dit virus leidt tot ziekte gekarakteriseerd door verlies van
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negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

lichaamsgewicht. Als het lichaamsgewicht met meer dan 25% zakt zullen
deze muizen geëuthanaseerd worden via cervicale dislocatie om hun
lijden te beperken

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De antivirale activiteit van het geïsoleerde antivirale eiwit is reeds in
vitro getest. In dit project willen we ook in vivo de profylactische en
therapeutische activiteit van het eiwit bepalen. Om een mogelijks nieuw
antiviraal middel tegen influenza te bekomen voor klinische
toepassingen dient de therapeutische activiteit ook getest te worden in
een echte longomgeving. Deze experimenten zijn complementair met in
vitro testen.

Er worden niet meer muizen gebruikt dan strikt nodig is om relevante
resultaten te bekomen. Voorgaande experimenten uit ons labo leren
ons dat zes tot tien muizen per behandelingsgroep het minimum is om
statistisch significante en relevante resultaten te bekomen.

In dit experiment worden BALB/c muizen gebruikt. Dit is de muizenstam
die frequent gebruikt wordt in studies waarbij influenza virusinfecties
gebruikt worden. Dagelijks wordt er gecontroleerd of er voldoende
water en voedsel aanwezig is voor de muizen. Tijdens het experiment
wordt het lichaamsgewicht van de muizen dagelijks gemeten om te
controleren of de muizen niet te ziek worden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

1391

Titel van het project

Studie naar therapeutische efficacy van een nieuwe generatie selectieve
glucocorticoïde receptor modulatoren in multiple sclerosis

Looptijd van het project

5 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

multiple sclerosis, selectieve glucocorticoïde receptor modulatoren

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Multiple sclerose (MS) is de meest voorkomende ontstekingsziekte van
het centrale zenuwstelsel. Glucocorticoïden maken een belangrijk deel
uit van de therapie, maar vanwege de chroniciteit van de behandeling
gaat dit gepaard met een groot aantal neveneffecten (oa suikerziekte,
osteoporose, mentale stoornissen, spierverzwakking etc.)

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Via in silico modelling van een nieuwe generatie niet-steroïdale "small
molecules" in de ligandbindende pocket van de glucocorticoïde
receptor, gevolgd door een in vitro screeningsplatform werden 3 nieuwe
"hit" compounds geprioritiseerd. Deze cpds hebben eerder een
doeltreffendheid bewezen in een contact hypersensitivity model (kort
model) maar hun werkzaamheid in een Th1/Th17 chronisch
inflammatoir model werd nog niet eerder getest. Chronische
ontstekingsmodellen zijn de hoofdindicaties waarvoor deze cpds in een
therapeutische toepassing kunnen voorzien aangezien hier de nood het
hoogst is om de corticosteroïde-neveneffecten te kunnen omzeilen

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

C57BL/6 eigen kweek muislijnen. 7 muizen per groep. 11 groepen.
Totaal aantal 77.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Muizen ondervinden matige last van de geinduceerde CNS ontsteking
(classificatie P2). Echter, lichaamsgewicht zal dagelijks worden
opgevolgd vermits een daling in lichaamsgewicht sterk correleert met
de ontwikkeling van de ziekte. Van zodra het lichaamsgewicht 20%
gezakt is ten opzichte van het oorspronkelijke gewicht, zullen de muizen
worden opgeofferd.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Voor de in vivo studie naar de therapeutische bijdrage van een nieuwe
generatie small molecules in de MS pathologie, dient gebruik gemaakt
te worden van proefdieren als finale validatiestap voor de
werkzaamheid van compounds in een complex organisme.

We gebruiken statistische machtanalyse om het gebruik van het
minimum aantal dieren te verzekeren.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Muismodellen van MS werden reeds in de literatuur beschreven. Wij
hebben het voorgestelde model al met succes toegepast en de
resultaten gepubliceerd. De dieren zullen nauwlettend worden gevolgd
met betrekking tot hun activiteit , hun houding, vochthuishouding, bont,
ademhalingspatroon, gewicht en temperatuur. De dieren zullen
dagelijks gevoed en bewaakt worden. Lichaamsgewicht zal dagelijks
gemeten worden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Studie naar therapeutische doeltreffendheid van een nieuwe generatie
selectieve glucocorticoïde receptor modulatoren in het glucocorticoïderesponsieve OVA-astma model

Looptijd van het project

5 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

astma, selectieve glucocorticoïde receptor modulatoren

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Astma is een aandoening van de luchtwegen waarvan de lichtere
vormen normaal gezien goed behandelbaar zijn met een topicale
glucocorticoïde behandeling. Echter bij de meer ernstige gevallen is een
langdurige en systemische behandeling nodig, hetgeen gepaard gaat
met neveneffecten (oa suikerziekte, osteoporose, mentale stoornissen,
spierverzwakking etc.)

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Via in silico modelling van een nieuwe generatie niet-steroïdale "small
molecules" in de ligandbindende pocket van de glucocorticoïde
receptor, gevolgd door een in vitro screeningsplatform werden 3 nieuwe
"hit" compounds geprioritiseerd. Deze cpds hebben eerder een
doeltreffendheid bewezen in een contact hypersensitivity model (kort
model) maar hun werkzaamheid in een Th2-gedreven chronisch
inflammatoir model werd nog niet eerder getest. Chronische
ontstekingsmodellen zijn de hoofdindicaties waarvoor deze cpds in een
therapeutische toepassing kunnen voorzien aangezien hier de nood het
hoogst is om de corticosteroïde-neveneffecten te kunnen omzeilen

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Vrouwelijke Balb/c. 7 muizen per groep. 11 groepen. Totaal aantal 77.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

Muizen ondervinden lichte last van de geinduceerde astma
(classificatieP1). Echter, lichaamsgewicht zal frequent worden
opgevolgd, vooral ook na cpd behandeling, vermits een daling in
lichaamsgewicht kan correleren met een toxiciteit. Van zodra het
lichaamsgewicht is gezakt onder de 80 % van het oorspronkelijke
gewicht, zullen muizen worden opgeofferd.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Voor de in vivo studie naar de therapeutische bijdrage van een nieuwe
generatie small molecules in de astma pathologie, dient gebruik
gemaakt te worden van proefdieren als finale validatiestap voor de
werkzaamheid van compounds in een complex organisme.

We gebruiken statistische machtanalyse om het gebruik van het
minimum aantal dieren te verzekeren.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Muismodellen van astma werden reeds in de literatuur beschreven. Wij
hebben het voorgestelde model al met succes toegepast en de
resultaten gepubliceerd. De dieren zullen nauwlettend worden gevolgd
met betrekking tot hun activiteit , hun houding, vochthuishouding, bont,
ademhalingspatroon, gewicht en temperatuur. De dieren zullen
dagelijks gevoed en bewaakt worden. Lichaamsgewicht zal 3x gemeten
worden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Studie van muismodellen voor autoinflammatoire aandoeningen

Looptijd van het project

4 maanden

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Autoinflammatoire aandoeningen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

ja

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het doel van dit project is trachten de ontwikkeling van
autoinflammatoire aandoeningen af te remmen door middel van
inhibitoren.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit project zal ons meer inzicht verschaffen in autoinflammatoire
aandoeningen, wat mogelijks kan leiden tot nieuwe behandelingen voor
mensen die lijden aan deze inflammatoire aandoeningen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Muis, 144

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De dieren zullen systemische inflammatie ondervinden voor 3 uur.
Tijdens deze 3 uur zullen de dieren gemonitord worden door de
proefleiders. Daar dit experiment na 3 uur reeds wordt stopgezet, wordt
geen ernstig lijden verwacht. Indien de lichaamstemperatuur toch onder
de 28°C zou dalen, zullen de dieren onmiddellijk geeuthanaseerd
worden.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Ook bij patienten die lijden aan autoinflammatoire aandoeningen is het
volledige lichaam en dus verschillende organen betrokken bij de
ontwikkeling van de ziekte. Dit kan enkel onderzocht worden door
gebruik te maken van een volledig organisme en kan niet vervangen
worden door een in vitro systeem.

De breedings zullen zodanig geoptimaliseerd worden dat enkel het
nodige aantal dieren gegenereerd worden nodig om een duidelijk
besluit te kunnen trekken.

We maken gebruik van muizen omdat er nuttige genetische
muismodellen bestaan met de ziekte-veroorzakende mutatie.
Gedurende de 3 dagen dat dit experiment duurt, zullen de muizen
dagelijks geёvalueerd worden en zal eventueel overgaan tot euthanasie
wanneer de lichaamstemperatuur onder de 28°C daalt.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Rol van XBP1/IRE1a in perifere crosstolerantie

Looptijd van het project

5 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

dendritische cell, cross tolerantie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Een goede kennis van de mechansismen die de immuunrespons tegen
lichaamseigen moleculen onderdrukken is noodzakelijk om nieuwe
behandelings- of vaccinatiestrategiën te gaan ontwikkelen tegen bv
autoimmunziekten. Door het in detail bestuderen van de IRE1a/XBP1
signaaltransductiewegen in dendritische cellen kunnen we onze kennis
over dit onderwerp veruimen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Kennis die opgedaan wordt door dit onderzoek kan toegepast worden
om medicijnen tegen autoimmuunziekten te ontwikkelen die efficiënter
zijn dan de bestaande alternatieven.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

muis, 176

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Uit ervaring weten we dat er weinig negatieve effecten optreden bij de
voorgestelde proeven. Muizen die geen cross-tolerogene respons
ontwikkelen kunnen tekenen van type-I diabetes vertonen, echter deze
muizen worden al na 4 dagen geeuthanaseerd De behandelingen van de
dieren gebeuren indien nodig onder verdoving, de gezondheid van de
dieren wordt dagelijks gecontroleerd en de dieren worden
geëuthanaseerd na afloop van het experiment of wanneer er een te
groot negatief effect zou optreden.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Er is geen alternatieve methode; de studie van de mechanismen die
leiden tot cross-tolerantie tegen lichaamseigen moleculen kan niet in
vitro bestudeerd worden. Met behulp van diermodellen hopen we meer
inzicht te krijgen in de functies die dendritische cellen hierin uitoefenen.

Op basis van jarenlange ervaring met het uitvoeren van infectie proeven
en voorafgaande statistische analyse houden we ons aan een maximum
aantal van 6 experimentele eenheden per groep. Dit is voldoende om
statistische significante resultaten te bekomen.

Het gebruik van muizen is noodzakelijk omdat deze diersoort de
mogelijkheid biedt om proeven te doen in dieren waarin bepaalde
genen afwezig/aanwezig zijn en omdat er de meeste experimentele
tools beschikbaar zijn. De dieren worden verdoofd indien nodig tijdens
de behandeling. Vervolgens wordt de algemene gezondheidstoestand
van de dieren dagelijks opgevolgd. De dieren worden geëuthaniseerd
indien er ongemakken opgemerkt worden die niet in overeenstemming
zijn met de humane eindpunten.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Bepaling van de rol van ZBP1 geinduceerde geprogrammeerde celdood
tijdens influenza infectie.

Looptijd van het project

5 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

ZBP1, celdood, influenza

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Een goede kennis van de immuunrespons na influenza A infectie is
noodzakelijk om nieuwe behandelings- of vaccinatiestrategiën te gaan
ontwikkelen. Dit project wenst een recent gekarateriseerde immuun
receptor die de aanwezigheid van influenza A detecteerd in
epitheelcellen van de lung te bestuderen. Om dit onderzoek te kunnen
gebruiken voor verdere toepassingen is het belangrijk om meer
informatie te krijgen over de specifieke functie van deze receptor in
levende organismen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Kennis die opgedaan wordt door dit onderzoek kan toegepast worden
om vaccins te ontwikkelen die efficiënter zijn dan de bestaande
alternatieven.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Muizen, 528

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Uit ervaring weten we dat er weinig negatieve effecten optreden bij de
voorgestelde proeven. De behandelingen van de dieren gebeuren indien
nodig onder verdoving, de gezondheid van de dieren wordt dagelijks
gecontroleerd en de dieren worden geëuthanaseerd na afloop van het
experiment of wanneer er een te groot negatief effect zou optreden.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Er is geen alternatieve methode, de studie van de immuunrespons in de
long na Influenza A infectie kan niet in vitro bestudeerd worden. Met
behulp van diermodellen hopen we meer inzicht te krijgen in de
mechanismen die betrokken zijn bij de ontwikkeling en functie van de
verschillende soorten dendritische cellen na influenza A infectie.

Op basis van jarenlange ervaring met het uitvoeren van infectie proeven
en voorafgaande statistische analyse houden we ons aan een maximum
aantal van 6 muizen per groep. Dit is voldoende om statistische
significante resultaten te bekomen.

Het gebruik van muizen is noodzakelijk omdat deze diersoort de
mogelijkheid biedt om proeven te doen in dieren waarin bepaalde
genen afwezig zijn (genetische deletie) en omdat er de meeste
experimentele tools beschikbaar zijn. De dieren worden verdoofd indien
nodig tijdens de behandeling. Vervolgens wordt de algemene
gezondheidstoestand van de dieren dagelijks opgevolgd. De dieren
worden geëuthaniseerd indien er ongemakken opgemerkt worden die
niet in overeenstemming zijn met de humane eindpunten.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

1401

Titel van het project

De rol van inflammatie in een muismodel voor de ziekte van Parkinson

Looptijd van het project

2018-2021

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Ziekte van Parkinson, gut-brain-axis, microbioom, alfa-synucleïne

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

De ziekte van Parkinson (ZvP) is de tweede meest frequente
neurodegeneratieve ziekte waarbij momenteel enkel symptomatische
behandeling mogelijk is. Doordat de diagnose momenteel niet in een
vroeg stadium kan worden gesteld, is het ook moeilijk om nieuwe
neuroprotectieve of preventieve behandelingen te ontwikkelen. ZvP
vertegenwoordigt bijgevolg een grote last op onze maatschappij en
gezondheidssysteem. Het ziekteproces wordt gekenmerkt door de
opstapeling van het eiwit α-synucleïne in de hersenen. Recent
onderzoek toont echter aan dat de opstapeling van dit eiwit start buiten
de hersenen, namelijk in de darmen. Dit zien we ook terug bij patiënten
door het frequent voorkomen van darmproblemen (constipatie),
darminflammatie en veranderingen in samenstelling van de
darmbacteriën.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Deze muizenstudie onderzoekt de onderliggende mechanismen van het
verband tussen darm en hersenen in de ziekte van Parkinson. Dit project
kan leiden tot nieuwe methoden om de diagnose vroeger te stellen.
Daarnaast kan het ook leiden tot nieuwe behandelingen, al dan niet
microbioom gebaseerd.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

wild-type C57BL/6 mice, 640

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?

De muizen zullen symptomen ontwikkelen die passen binnen de ziekte
van Parkinson (constipatie, bradykinesie, rigiditeit, …). Door hen
regelmatig op te volgen kunnen we de evolutie van de symptomen
nagaan en ingrijpen vooraleer het lijden van de muis te groot wordt.

1402

Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De progressie van de ziekte van Parkinson van gastrointestinaal stelsel
naar de hersenen, alsook de invloed van inflammatie en microbiota
hierop, is niet na te bootsen via alternatieve dierloze methoden.

Op basis van de literatuur en vroegere experimenten hebben we een
gefundeerd idee hoeveel variatie er is bij de geplande experimenten. Op
basis daarvan en op basis van een power analyse hebben we bepaald
hoeveel dieren er minimaal gebruikt zullen worden om betrouwbare
resultaten te bekomen en hiermee is ook rekening gehouden in deze
aanvraag.

De muis is het modelorganisme bij zoogdieren. Hun centraal
zenuwstelsel is erg gelijkend aan dat van mensen, waardoor ze een goed
model zijn voor de ziekte van Parkinson.
Tijdens operaties worden de muizen steeds volledig verdoofd en
wanneer zij te ziek zouden worden, zullen wij ze op een humane en
pijnloze methode euthanaseren.
De muizen zullen op heel regelmatige basis worden opgevolgd en op
basis daarvan kunnen wij oordelen hoe ziek ze zijn en of het
noodzakelijk is om over te gaan tot euthanasie.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

De rol van het microbioom in een muismodel voor de ziekte van
Parkinson

Looptijd van het project

2018-2021

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Ziekte van Parkinson, gut-brain-axis, microbioom, alfa-synucleïne

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

De ziekte van Parkinson (ZvP) is de tweede meest frequente
neurodegeneratieve ziekte waarbij momenteel enkel symptomatische
behandeling mogelijk is. Doordat de diagnose momenteel niet in een
vroeg stadium kan worden gesteld, is het ook moeilijk om nieuwe
neuroprotectieve of preventieve behandelingen te ontwikkelen. ZvP
vertegenwoordigt bijgevolg een grote last op onze maatschappij en
gezondheidssysteem. Het ziekteproces wordt gekenmerkt door de
opstapeling van het eiwit α-synucleïne in de hersenen. Recent
onderzoek toont echter aan dat de opstapeling van dit eiwit start buiten
de hersenen, namelijk in de darmen. Dit zien we ook terug bij patiënten
door het frequent voorkomen van darmproblemen (constipatie),
darminflammatie en veranderingen in samenstelling van de
darmbacteriën.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Deze muizenstudie onderzoekt de onderliggende mechanismen van het
verband tussen darm en hersenen in de ziekte van Parkinson. Dit project
kan leiden tot nieuwe methoden om de diagnose vroeger te stellen.
Daarnaast kan het ook leiden tot nieuwe behandelingen, al dan niet
microbioom gebaseerd.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

wild-type C57BL/6 mice, 960

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het

De muizen zullen symptomen ontwikkelen die passen binnen de ziekte
van Parkinson (constipatie, bradykinesie, rigiditeit, …). Door hen
regelmatig op te volgen kunnen we de evolutie van de symptomen
nagaan en ingrijpen vooraleer het lijden van de muis te groot wordt.
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uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De progressie van de ziekte van Parkinson van gastrointestinaal stelsel
naar de hersenen, alsook de invloed van inflammatie en microbiota
hierop, is niet na te bootsen via alternatieve dierloze methoden.

Op basis van de literatuur en vroegere experimenten hebben we een
gefundeerd idee hoeveel variatie er is bij de geplande experimenten. Op
basis daarvan en op basis van een power analyse hebben we bepaald
hoeveel dieren er minimaal gebruikt zullen worden om betrouwbare
resultaten te bekomen en hiermee is ook rekening gehouden in deze
aanvraag.

De muis is het modelorganisme bij zoogdieren. Hun centraal
zenuwstelsel is erg gelijkend aan dat van mensen, waardoor ze een goed
model zijn voor de ziekte van Parkinson.
Tijdens operaties worden de muizen steeds volledig verdoofd en
wanneer zij te ziek zouden worden, zullen wij ze op een humane en
pijnloze methode euthanaseren.
De muizen zullen op heel regelmatige basis worden opgevolgd en op
basis daarvan kunnen wij oordelen hoe ziek ze zijn en of het
noodzakelijk is om over te gaan tot euthanasie.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

1405

Titel van het project

Recombinant humaan alfa-synucleïne injectie in de darmwand als een
muismodel voor de ziekte van Parkinson

Looptijd van het project

2018-2021

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Ziekte van Parkinson, gut-brain-axis, microbioom, alfa-synucleïne

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

De ziekte van Parkinson (ZvP) is de tweede meest frequente
neurodegeneratieve ziekte waarbij momenteel enkel symptomatische
behandeling mogelijk is. Doordat de diagnose momenteel niet in een
vroeg stadium kan worden gesteld, is het ook moeilijk om nieuwe
neuroprotectieve of preventieve behandelingen te ontwikkelen. ZvP
vertegenwoordigt bijgevolg een grote last op onze maatschappij en
gezondheidssysteem. Het ziekteproces wordt gekenmerkt door de
opstapeling van het eiwit α-synucleïne in de hersenen. Recent
onderzoek toont echter aan dat de opstapeling van dit eiwit start buiten
de hersenen, namelijk in de darmen. Dit zien we ook terug bij patiënten
door het frequent voorkomen van darmproblemen (constipatie),
darminflammatie en veranderingen in samenstelling van de
darmbacteriën.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Deze muizenstudie onderzoekt de onderliggende mechanismen van het
verband tussen darm en hersenen in de ziekte van Parkinson. Dit project
kan leiden tot nieuwe methoden om de diagnose vroeger te stellen.
Daarnaast kan het ook leiden tot nieuwe behandelingen, al dan niet
microbioom gebaseerd.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

wild-type C57BL/6 mice, 80

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het

De muizen zullen symptomen ontwikkelen die passen binnen de ziekte
van Parkinson (constipatie, bradykinesie, rigiditeit, …). Door hen
regelmatig op te volgen kunnen we de evolutie van de symptomen
nagaan en ingrijpen vooraleer het lijden van de muis te groot wordt.
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uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De progressie van de ziekte van Parkinson van gastrointestinaal stelsel
naar de hersenen, alsook de invloed van inflammatie en microbiota
hierop, is niet na te bootsen via alternatieve dierloze methoden.

Op basis van de literatuur en vroegere experimenten hebben we een
gefundeerd idee hoeveel variatie er is bij de geplande experimenten. Op
basis daarvan en op basis van een power analyse hebben we bepaald
hoeveel dieren er minimaal gebruikt zullen worden om betrouwbare
resultaten te bekomen en hiermee is ook rekening gehouden in deze
aanvraag.
De muis is het modelorganisme bij zoogdieren. Hun centraal
zenuwstelsel is erg gelijkend aan dat van mensen, waardoor ze een goed
model zijn voor de ziekte van Parkinson.
Tijdens operaties worden de muizen steeds volledig verdoofd en
wanneer zij te ziek zouden worden, zullen wij ze op een humane en
pijnloze methode euthanaseren.
De muizen zullen op heel regelmatige basis worden opgevolgd en op
basis daarvan kunnen wij oordelen hoe ziek ze zijn en of het
noodzakelijk is om over te gaan tot euthanasie.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

1407

Titel van het project

Studie van een muismodel voor de autoinflammatoire aandoening
Muckle- Wells Syndrome.

Looptijd van het project

2 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Autoinflammatoire aandoeningen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

ja

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

We willen de rol van een specifiek immuunceltype in muismodellen voor
autoinflammatoire aandoeningen (AIA) veroorzaakt door defecten in
het immuunsysteem onderzoeken.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Deze studie zal ons leren of het immuunceltype betrokken is bij de
onwikkeling van de autoinflammatoire aandoening MWS en bij
uitbreiding van andere reeds gekende AIA. Dit onderzoek kan mogelijks
leiden tot nieuwe behandelingen voor mensen die lijden aan deze
inflammatoire aandoeningen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

muis, 129

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Een deel van de muizen zal spontaan systemische inflammatie
ontwikkelen gevolgd door problemen met de algemene ontwikkeling. In
het slechtse geval kunnen de muizen hieraan sterven, net zoals mensen
die lijden aan deze aandoening.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Ook bij de mens is het volledige lichaam en dus verschillende organen
betrokken bij de ontwikkeling van het fenotype. Dit kan enkel
onderzocht worden door gebruik te maken van een volledig organisme
en kan niet vervangen worden door een in vitro systeem.

De breedings zullen zodanig geoptimaliseerd worden dat enkel het
nodige aantal dieren gegenereerd worden nodig om een duidelijk
besluit te kunnen trekken.

We maken gebruik van muizen omdat er nuttige gen-deficiente muizen
beschikbaar alsook genetische muismodellen met een ziekteveroorzakende mutatie. We zullen de muizen regelmatig (dagelijks)
evalueren en eventueel overgaan tot euthanasie wanneer het lijden te
ernstig wordt (verlies van lichaamsgewicht, en daling van de
lichaamstemperatuur).

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

1409

Titel van het project

Rol van inflammasoom signalisatie in de pathofysiologie van
rheumatoide artritis

Looptijd van het project

3 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Autoimmuun aandoeningen, inflammasoom, arhthritis

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

In dit project willen we nagaan wat de rol is van inflammasoom
cytokines en celdood in een arthritis muismodel. Dit om mogelijks
nieuwe therapeutische targets te identificeren daar momenteel niet al
de patiënten gebaat zijn bij de huidige standaard behandelingen voor
RA.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit project zal ons meer inzicht verschaffen in de autoimmuun
aandoening arthritis, wat mogelijks kan leiden tot nieuwe
behandelingen voor mensen die lijden aan deze aandoening en niet
gebaat zijn bij de huidige therapieën, wat een aanzienlijk deel van de
patiënten is.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Muis, 144

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Een deel van de muizen zal spontaan arthitis ontwikkelen in de
gewrichten. In het slechtse geval veroorzaakt dit ernstig lijden bij de
dieren, waarbij deze geëuthanaseer zullen worden wanneer dit te
ernstig wordt.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Ook bij de mens is het volledige lichaam en dus verschillende organen
betrokken bij de ontwikkeling van het fenotype. Dit kan enkel
onderzocht worden door gebruik te maken van een volledig organisme
en kan niet vervangen worden door een in vitro systeem.

De breedings zullen zodanig geoptimaliseerd worden dat enkel het
nodige aantal dieren gegenereerd worden nodig om een duidelijk
besluit te kunnen trekken.

We maken gebruik van muizen omdat er nuttige gen-deficiente muizen
beschikbaar zijn alsook een genetisch, ziekte-veroorzakend arthritis
model. We zullen de muizen regelmatig (dagelijks) evalueren en
eventueel overgaan tot euthanasie wanneer het lijden te ernstig wordt
(arthritis score en verlies van lichaamsgewicht).

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Gal10 kristallen in muismodellen van astma.

Looptijd van het project

24 maanden

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Gal10 kristallen, asthma

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

In dit project willen we het effect van Gal10 kristallen bestuderen in
muismodellen van astma. We willen testen of Gal10 kristallen tolerantie
kunnen doorbreken en of Gal10 kristallen astma kunnen induceren.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit project zal ons toelaten om de immunologische processen
geassocieerd met kristal-gedreven immuunactivatie op te helderen.
Deze kennis kan implicaties hebben niet alleen voor astma, maar ook
voor verschillende andere pathologieën geassocieerd met
kristalvorming en/of -depositie zoals allergische en parasitaire ziektes en
verschillende types van kanker.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Muis, bij benadering 220 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Het lijden van de muizen wordt verwacht mild te zijn. De muizen zullen
opgeofferd worden aan het einde van een experiment.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Afweermechanismen van het lichaam zijn uiterst complex en dierloze
modellen kunnen deze complexiteit niet recapituleren. Om beter te
begrijpen hoe het menselijk lichaam werkt, willen we gebruik maken
van diermodellen die meer lijken op de processen die in het menselijk
lichaam afspelen.

Het gekozen aantal muizen per groep is gebaseerd op gelijkaardige
experimenten waarbij dit aantal voldoende bleek te zijn.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Voor het huidige onderzoek vormt de muis een goed model, aangezien
hun afweer in grote lijnen hetzelfde werkt. Bovendien zijn er voor
muizen veel methoden beschikbaar die ons toelaten om complexe
afweermechanismen te bestuderen. De muizen zullen met kooiverrijking
gehuisvest worden en hebben standaard toegang tot eten en drinken.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Aangeboren immuunresponsen tegen Gal10 kristallen (vervolg).

Looptijd van het project

24 maanden

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Aangeboren immuunresponsen, eiwitkristallen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

In dit project willen we de kinetiek van de aangeboren immuunrespons
tegen Gal10 eiwitkristallen nagaan en willen we de onderliggende
mechanismen verder bestuderen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit project zal ons toelaten om de aangeboren immunologische
processen geassocieerd met kristal-gedreven immuunactivatie op te
helderen. Deze kennis kan implicaties hebben voor verschillende
pathologieën geassocieerd met kristalvorming en/of -depositie zoals
astma, allergische en parasitaire ziektes en verschillende types van
kanker.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

450 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Het lijden van de muizen wordt verwacht mild te zijn. De muizen zullen
opgeofferd worden aan het einde van een experiment.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Afweermechanismen van het lichaam zijn uiterst complex en dierloze
modellen kunnen deze complexiteit niet recapituleren. Om beter te
begrijpen hoe het menselijk lichaam werkt, willen we gebruik maken
van diermodellen die meer lijken op de processen die in het menselijk
lichaam afspelen.

Het gekozen aantal muizen per groep is gebaseerd op gelijkaardige
experimenten waarbij dit aantal voldoende bleek te zijn.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Voor het huidige onderzoek vormt de muis een goed model, aangezien
hun afweer in grote lijnen hetzelfde werkt. Bovendien zijn er voor
muizen veel methoden beschikbaar die ons toelaten om complexe
afweermechanismen te bestuderen. De muizen zullen met kooiverrijking
gehuisvest worden en hebben standaard toegang tot eten en drinken.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Effect van dieet en competitie tussen mannen op de kopvorm van Anolis
hagedissen

Looptijd van het project

1 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Anolis sagrei; Voedingsexperiment; Competitie-experiment;
Gedragsstudie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Anolis hagedissen worden intens bestudeerd vanwege hun
aanpassingsvermogen en hun sterke radiatie. In veel Anolissoorten komt
kopdimorfisme voor, waarbij mannetjes over het algemeen een grotere,
bredere kop hebben dan vrouwtjes. Eerdere studies toonden aan dat
ofwel dieet ofwel competitie tussen mannetjes hiervoor
verantwoordelijk kan zijn, maar door gebrek aan direct bewijs kan
hierover geen uitsluitsel gegeven worden. Door het dieet en de
frequentie van competitie te controleren kunnen wij nagaan welke van
beide factoren de kopvorm (de kopvorm) beïnvloedt.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Er zijn al tientallen studies geweest die kopvorm aan competitie tussen
mannetjes of dieet hebben gelinkt, maar geen enkele had direct bewijs
voor een van beide. Met deze studie kunnen we eindelijk uitsluitsel
bieden hierover. Daarnaast leert deze studie ons meer over hoe dieet
het musculoskeletaal systeem beïnvloedt. Ten slotte krijgen we door
deze studie een beter inzicht in de mechanismen achter de radiatie van
Anolis hagedissen en dus ook een beter inzicht in hoe evolutie in zijn
werk gaat.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Anolis sagrei (of de bruine Anolis), 110 individuen zullen voor dit
onderzoek gebruikt worden.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Voor dit onderzoek verwachten wij dat de dieren weinig tot geen
negatieve effecten ervaren. Voor het voedingsexperiment wordt het
dieet (dat bestaat uit prooien die ze in het wild ook opeten) aangevuld
met vitamines en calcium. Voor het male-male competitie-experiment
wordt enkel de frequentie van interactie gecontroleerd. De dieren
verblijven daarbuiten in natuurlijke omstandigheden. We verwachten
enkel stress bij toe-clipping (ter identificatie) en bij het meten van de
kop en bijtkracht (eenmaal per maand)
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Om het effect van dieet en male-male competitie op kopvorm te
analyseren gedurende de ontogenie van de hagedissen kan niet anders
dan gewerkt worden dan met levende dieren. Er bestaat geen
alternatieve methode om dit te analyseren.

Het aantal gebruikte individuen is het aantal minimaal nodig om
significante verschillen te vinden en tegelijkertijd een kooi-effect uit te
sluiten.

Anolis sagrei is een gemakkelijk te verkrijgen soort. De vereisten om
hen te onderhouden zijn goed gekend en daarnaast is er een goede
kennis van hun ecologie en hun musculoskeletaal systeem. Daarom is dit
de ideale soort om mee te werken. De gezondheid van de hagedissen,
evenals de luchtvochtigheid en temperatuur, zullen dagelijks
gecontroleerd worden. Om onze interactie met de hagedissen te
minimaliseren hebben wij (in samenwerking met de Universiteit van
Harvard) kooien ontwikkeld die ervoor zorgen dat we de hagedissen
gemakkelijk kunnen voeden en bewateren zonder hen stress aan te
jagen. De kooien zullen daarnaast van het nodige materiaal voorzien
worden opdat de hagedissen elkaar kunnen vermijden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

De rol van een nieuw kinase in de biologie van T cellen voor of na virale
infectie

Looptijd van het project

2 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Immunologie | T cel | PVM

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Een goede kennis van de T cel respons na virale infectie is noodzakelijk
om nieuwe behandelings- of vaccinatiestrategiën te ontwikkelen. T
cellen spelen namelijk een belangrijke rol bij het ziektebeeld van oa
PVM infectie. We hebben recent een nieuw kinase geidentificeerd dat
noodzakelijk lijkt te zijn voor de goede werking van T cellen en willen nu
verder ontrafelen welke rol het precies speelt tijdens PVM infecties.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Als we nieuwe inzichten verkrijgen over hoe dit enzym de biologie van T
cellen beïnvloedt, kunnen we dit mechanisme aangrijpen om de
adaptieve T cel respons te versterken of te verzwakken. Dit kan in eerste
instantie nuttig zijn bij het ontwikkelen van nieuwe antivirale strategien,
maar eveneens zullen we hierdoor ook de invloed op andere T-cel
gemedieerde ziekteprocessen verder kunnen bestuderen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Voor dit project hebben we een 700-tal muizen nodig

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Uit ervaring weten we dat er beperkte negatieve effecten optreden bij
de voorgestelde proeven. De stress voor de muizen wordt tot een
minimum beperkt en de behandelingen van de dieren gebeuren indien
nodig onder verdoving. De virale dosis die de muizen toegediend krijgen
is niet lethaal en wordt door het immuunsysteem van de muis terug
verwijderd. De gezondheid van de dieren wordt dagelijks gecontroleerd
en de dieren worden geëuthanaseerd na afloop van het experiment of
wanneer er een te groot negatief effect zou optreden.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het ontwikkelen van een afweerreactie is een zeer gecompliceerd
proces waarin meerdere celtypes een rol spelen. Dit is zonder het
gebruik van dierproeven heel moeilijk te bestuderen. Daarom maken we
gebruik van muizen als veel beschreven en reproduceerbaar model voor
virale infecties.

Op basis van jarenlange ervaring op vlak van het uitvoeren van
infectieproeven kunnen we aan de hand van preliminaire data
inschatten welke biologische variatie we verwachten. Vervolgens
kunnen we door voorafgaande statistische analyse berekenen hoeveel
dieren we minimaal nodig hebben om voldoende statistisch significante
resultaten te bekomen.

De muis is al jaren de gouden standaard voor het bestuderen van de
afweer tegen virale infecties omdat deze diersoort de mogelijkheid
biedt om proeven te doen in dieren waarin bepaalde genen afwezig zijn.
Bovendien vertoont de werking van hun immuunsysteem zeer veel
gelijkenis met die van de mens. Onze doelstelling is uiteindelijk om de
inzichten verkregen uit muismodellen te gebruiken in de ontwikkeling
van nieuwe therapieen voor de mens. De muizen worden gehuisvest in
een daarvoor ontworpen faciliteit en de algemene gezondheidstoestand
van de dieren wordt dagelijks opgevolgd. Internationale richtlijnen en
standaarden m.b.t. hun huisvesting, verzorging, voeding, manipulatie
etc. worden gerespecteerd. Indien nodig voor bepaalde procedures,
worden de muizen kort onder algemene verdoving gebracht.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

In vivo analyse van de rol van EMT geassocieerde factoren in de
progressie van darmkanker via injectie-experimenten

Looptijd van het project

januari 2018 - december 2021

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

darmkanker, epitheliaal-mesenchymale transitie (EMT)

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Ondanks de grote vooruitgang in kankeronderzoek, blijven voornamelijk
uitzaaiingen het behandelen van kanker bemoeilijken. Het EMT proces,
waarbij epitheliale cellen een meer mesenchymaal karakter aannemen
en zich zo verspreiden doorheen het lichaam, speelt vermoedelijk een
belangrijke rol in deze metastasestap in tumorprogressie. Verschillende
factoren belangrijk in dit proces werden reeds geïdentificeerd. Doel van
dit project is om de rol van een centrale speler in dit EMT proces en
geassocieerde factoren verder te karakteriseren.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Colorectale kanker is de derde meest voorkomende kanker in mannen
en vrouwen. Dit project kan leiden tot meer inzicht in de verspreiding
van darmkanker naar de lever en de longen waarbij mogelijks nieuwe
opties voor therapie ontstaan.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Er zullen enkel muizen gebruikt worden in dit project. Er zal gestart
worden met een pilootexperiment van een 20-tal muizen per te
injecteren cellijn. Afhankelijk van het resultaat van deze
testexperimenten zal het aantal muizen voor het eigenlijke experiment
bepaald kunnen worden.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De muizen zullen darmkanker en eventueel metastasen ontwikkelen.
Hoeveel last de dieren hiervan zullen ondervinden, is moeilijk te
voorspellen. We vermoeden dat het uiteindelijke lijden van het dier
eerder beperkt zal zijn tot P2, aangezien ze ten laatste zullen opgeofferd
worden bij het bereiken van één van volgende humane eindpunten: een
tumorgrootte van 1,5 cm3; een gewichtsverlies van 20%; onvermogen
om te eten/drinken/zich voort te bewegen (=duidelijke tekenen van
pijn). De dieren zullen opgeofferd worden via cervicale dislocatie en de
darmkankerontwikkeling zal nauwkeurig geanalyseerd worden.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

In het kader van dit project werden reeds verschillende experimenten in
vitro uitgevoerd. Verdere bevestiging en verder onderzoek is enkel in
vivo relevant. Dit omdat meermaals bewezen is dat complexe interacties
tussen verschillende cel- en weefseltypes cruciaal is in kankerprogressie.
Deze complexe tumoromgeving kan niet in vitro nagebootst worden.

Literatuuronderzoek leert dat de gekozen experimenten nog niet zijn
uitgevoerd (of toch zeker niet gedocumenteerd). Het aantal proefdieren
dat we uiteindelijk zullen nodig hebben, is sterk afhankelijk van het
testexperiment waarin de tumorigeniciteit van onze gegenereerde
cellijnen zal getest worden. In het geval dat alle lijnen tumorigeen zijn,
zullen er een 20-tal muizen per subgroep worden gebruikt (=strikte
minimum om statistiek te kunnen toepassen).

Voor dit project is enkel een zoogdiermodel relevant. De muis is klein en
onze technieken zijn geoptimaliseerd voor dit dier. De dieren zullen ten
laatste opgeofferd worden bij: tumorgrootte van 1,5 cm3; 20%
gewichtsverlies; onvermogen om te eten/te drinken/voort te bewegen
(=tekenen van ongemak/pijn). De injecties zelf zullen uitgevoerd worden
door ervaren wetenschappers. Voor de injecties in de eierstok zal
pijnstilling gegeven worden omwille van het meer invasieve karakter
van deze ingreep.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Operculaire kinematica bij verhoogde respiratie bij goudvis

Looptijd van het project

2 maand (experimentele blootstelling beperkt tot periodes van 15 min
max)

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

respiratie, hypoxia, goudvis, kieuwdeksel

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Dit experiment valt binnen een onderzoek naar operculaire deformaties,
waarbij de vraagstelling voor dit experiment is of een verhoogde
mechanische belasting als gevolg van een verhoogde respiratie
aanleiding kan geven tot een modulatie van het kieuwdeksel. We willen
nagaan hoe de kinematica van een aangepaste respiratie bij een vis
verloopt, en deze resultaten zullen dan gebruikt worden om
computersimulaties uit te voeren op een variatie aan
kieuwdekseldeformaties, zoals geobserveerd in de kweek van sommige
vissoorten. Dit experiment kan ons dus meer inzicht bezorgen over de
link tussen zuurstofgehalte en kieuwdekseldeformaties.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit experiment biedt verder inzicht van wat de oorzaak zou kunnen zijn
van operculaire deformaties, een afwijking die courant optreedt bij
vissen gekweekt voor aquacultuur.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Goudvis (Carassius auratus)

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

Gezien de vis in hypoxia wordt gebracht, zal dit een verhoogde
respiratie uitlokken (wat de doelstelling is van het experiment). Gezien
de beperkte duur van de blootstelling, evenals de beperkte blootstelling
(geen volledige anoxie), zijn de te verwachten negatieve effecten
minimaal. Ook in natuurlijke milieu's worden vissen periodiek
geconfronteerd met periodes van hypoxie.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Gezien we de kinematica van natuurlijke respiratiebeweging van het
kieuwdeksel willen bestuderen, kan dit enkel gebeuren via levende
vissen.

Het aantal specimens is nu beperkt tot 5 individuen.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Goudvis (Carassius auratus) is de meest courante aquariumsoort, die
gehouden kan worden aan kamertemperatuur en die probleemloos in
een aquarium kan worden gehouden. De soort werd ook gekozen
omwille van de grootte, zodat video-opnames en kwantificatie van het
bewegend kieuwdeksel kan worden uitgevoerd.
Het lijden zal op zich al uiterst minimaal zijn, en beperkt worden tot het
door hypoxia verhogen van de natuurlijke respiratiefrequentie. Van
zodra de vissen afwijkend gedrag vertonen (ongecoördineerd
zwemmen, abnormale positie in de waterkolom), zal de vis overgebracht
worden in zuurstofrijk water.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

De rol van RIPK1-afhankelijke celdood in ileitis en artritis (kweek)

Looptijd van het project

2018-2020

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

RIPK1, TNF, inflammation, arthritis, ileitis

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

ja

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

TNF speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van inflammatoire
aandoeningen zoals artritis, inflammatoire darmziekten en psoriasis bij
de mens. Het is echter momenteel niet duidelijk welke moleculaire
mechanismen bijdragen aan de inflammatoire rol van TNF. Voorafgaand
onderzoek heeft aangetoond dat TNF-gemedieerde celdood de bron kan
zijn van inflammatoire ontstekingsreacties in vivo. We willen daarom
onderzoeken of de ontwikkeling van TNF-gemedieerde ziekten
verhinderd kan worden door celdood te blokkeren. Concreet zal dit
gebeuren door gebruik te maken het TNFΔARE muismodel waarin
spontaan artritis en ileïtis ontwikkelt. We zullen deze muislijn kruisen
met RIPK1 K45A kinasedood knockin muislijn en de MLKL/CASP8
dubbele KO muislijn, twee muislijnen waarin TNF-gemedieerde celdood
niet kan doorgaan.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De resultaten van dit project zullen ons meer inzicht verschaffen in de
moleculaire mechanismen die bijdragen tot de pro-inflammatoire rol
van TNF in TNF-gemedieerde aandoeningen zoals artritis en ileïtis. Dit
kan mogelijk leiden tot de ontwikkeling van nieuwe therapieën die
specifiek bepaalde takken van de TNF signaalweg target om de
ontwikkeling deze aandoeningen te vertragen of om te keren.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Muizen, net voldoende om overleving van de lijn te verzekeren

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?

Het is de bedoeling om de muislijnen in leven te houden. De kinderen
van de breeding pairs worden zo snel mogelijk na geboorte
gegenotypeerd. De homozygote TNFΔARE muizen die niet gebruikt
kunnen worden voor een functioneel experiment zullen gedood worden
voor ze ziek kunnen worden. Bijgevolg bestaat dit experiment enkel uit
het in leven houden van de lijn en zullen er geen dieren ziek worden of
verwond worden. Er word geen lijden verwacht bij deze dieren.
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Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De rol van de RIPK1 kinase activiteit, caspase-8 en MLKL in TNFgemedieerde celdood is ondertussen al veelvuldig aangetoond in
cellijnen. Echter, om een beter inzicht te krijgen in de fysiologische
relevantie van deze celdoodprocessen, dienen we gebruik te maken van
muismodellen. Er zijn op dit moment geen alternatieven voorhanden
om de rol van TNF in complexe menselijke aandoeningen zoals artritis
en ileïtis na te bootsen.

Er zullen enkel twee breeding pairs per genotype in leven gehouden
worden. Er worden zo weinig muizen mogelijk gebruikt om dit te
verwezelijken.

Er werd voor een muismodellen gekozen, omdat het TNFΔARE model in
muis werd ontwikkeld. Onze onderzoeksgroep heeft jarenlange
expertise in onderzoek naar inflammatoire aandoeningen in muis. Het
gekozen TNFΔARE muismodel bootst de ontwikkeling van de artritis en
ileitis in patiënten goed na en is een van de meer relevante modellen
om deze chronische TNF-gemedieerde aandoeningen te bestuderen.
Aangezien homozygote TNFΔARE muismodellen spontaan artritis en
ileïtis ontwikkelen, zullen deze muizen heterozygoot gekweekt worden
in ofwel wild-type, RIPK K45A kinase dood of MLKL/CASP dubbele
deficiënte achtergrond. Heterozgyote TNFΔARE muizen ontwikkelen ook
deze ziektes, maar veel milder dan in de homozygote muizen. Enkel een
minimale hoeveelheid muizen om deze lijnen in stand te houden zal
gebruikt worden om te kweken.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

De rol van RIPK1-afhankelijke celdood in ileïtis en artritis (experimenten)

Looptijd van het project

2018-2020

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

RIPK1, TNF, inflammation, arthritis, ileitis

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

TNF speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van inflammatoire
aandoeningen zoals artritis, inflammatoire darmziekten en psoriasis bij
de mens. Het is echter momenteel niet duidelijk welke moleculaire
mechanismen bijdragen aan de inflammatoire rol van TNF. Voorafgaand
onderzoek heeft aangetoond dat TNF-gemedieerde celdood de bron kan
zijn van inflammatoire ontstekingsreacties in vivo. We willen daarom
onderzoeken of de ontwikkeling van TNF-gemedieerde ziekten
verhinderd kan worden door celdood te blokkeren. Concreet zal dit
gebeuren door gebruik te maken het TNFΔARE muismodel waarin
spontaan artritis en ileïtis ontwikkelt. We zullen deze muislijn kruisen
met RIPK1 K45A kinasedood knockin muislijn en de MLKL/CASP8
dubbele KO muislijn, twee muislijnen waarin TNF-gemedieerde celdood
niet kan doorgaan.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De resultaten van dit project zullen ons meer inzicht verschaffen in de
moleculaire mechanismen die bijdragen tot de pro-inflammatoire rol
van TNF in TNF-gemedieerde aandoeningen zoals artritis en ileïtis. Dit
kan mogelijk leiden tot de ontwikkeling van nieuwe therapieën die
specifiek bepaalde takken van de TNF signaalweg target om de
ontwikkeling deze aandoeningen te vertragen of om te keren.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

muis, 48

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?

De homozygote TNFΔARE zullen vanaf de leeftijd van 6 weken
progressief artritis en ileïtis ontwikkelen. De muizen zullen opgevolgd
worden tot aan de leeftijd van 16 weken, waardoor de deze muizen
voor langere periode zullen blootgesteld worden aan milde pijn (P2). We
hopen beide fenotypes te reduceren of the voorkomen door ze te
kruisen met muizen waar bepaalde celdoodgenen niet functioneel zijn.
Het experiment zal geëindigd worden door de muizen te doden op het
moment dat het ileïtis fenotype volledig gevestigd is (16w). Dit is nodig
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Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

omdat het artritis fenotype tamelijk mild is (maximale score van 2,5/6
na 16w) en we dus lang genoeg moeten wachten zodat dit fenotype
duidelijk zichtbaar is.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Om de fysiologische rol van celdood in deze complexe TNF-gemedieerde
aandoeningen te bestuderen zijn muismodellen noodzakelijk. Er zijn
geen relevante in vitro modellen beschikbaar.

Door middel van statistische analyse werd het minimum aantal muizen
berekend om toch statistisch relevante data te verkrijgen zonder teveel
dieren te moeten gebruiken. De tijdsduur van het experiment is
gebaseerd op piloot muisstudie's uitgevoerd door de onderzoeksgroep
van Prof. Dr Vereecke en Prof. Dr. Elewaut. Hierdoor worden onnodige
herhalingen of optimalisaties vermeden en kunnen er meteen relevante
en publiceerbare resultaten te verkregen worden.

Er werd voor een muismodel gekozen, omdat het TNFΔARE model in
muis werd ontwikkeld. Ons departement heeft jarenlange expertise in
onderzoek naar inflammatoire aandoeningen in muis. Het gekozen
TNFΔARE muismodel bootst de ontwikkeling van de artritis en ileitis in
patiënten goed na en is een van de meer relevante modellen om deze
chronische TNF-gemedieerde aandoeningen te bestuderen. Muizen
zullen dagelijks opgevolgd en krijgen wekelijks een artritis score
toegekend. Vanaf dat de muizen artritis ontwikkelen zullen ze ibuprofen
toegediend krijgen. Als blijkt dat inhibitie van celdood het fenotype van
de TNFΔARE signifcant verergert, zal het experiment worden stopgezet
op dat tijdspunt.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

nieuwe antivirale strategie voor de behandeling van influenza A
infecties, mechanisme van bescherming

Looptijd van het project

2 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Influenza A virus, antivirale therapy

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Influenza A virus infecties veroorzaken jaarlijks drie-vijf miljoen gevallen
van ernstige ziekte en 250.000 tot 500.000 doden. Vaccinatie wordt
aangezien als de meest efficiënte manier om influenza virusinfecties te
voorkomen. De vaccinatie dient echter jaarlijks te gebeuren, door het
ontstaan van genetische veranderingen in de virale oppervlakte eiwitten
en het korte immuun geheugen die deze vaccins opwekken. De huidige
antivirale middelen die de symptomen veroorzaakt door influenza
kunnen verlichten, hebben een beperkte efficiëntie en zijn slechts
werkzaam tegen een zeer beperkt gamma aan influenza A virus
stammen. In ons labo werd een eiwit ontwikkeld met mogelijke
antivirale activiteit tegen meerdere influenza A virus stammen. In dit
project willen we de wijze waarop dit eiwit de beschermd tegen de
virale infectie onderzoeken in een muismodel.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Jaarlijks wordt 5-10% van de bevolking geïnfecteerd met influenza A of B
virussen. Het virus veroorzaakt ziekte in mensen van alle leeftijden en
kan dodelijk zijn in personen met een verzwakt immuunsysteem. Naast
epidemieën is er ook een continue dreiging voor influenza pandemieën
waarbij een humane gastheer geïnfecteerd wordt door
influenzavirussen die deels of geheel uit een dierlijk reservoir komen.
Door het ontstaan van genetische veranderingen in de virale
oppervlakte eiwitten dienen vaccins jaarlijks toegediend te worden en
hebben de huidige antivirale middelen een matige effectiviteit tegen
een select aantal virus stammen. Indien succesvol, kan de nieuwe
antivirale benadering die in dit muismodel getest wordt, leiden tot de
ontwikkeling van een nieuw antiviraal geneesmiddel dat werkzaam is
tegen een breed spectrum aan influenza A virus stammen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Voor dit experiment zullen 480 muizen gebruikt worden.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld

De muizen zullen geïnfecteerd worden met een influenza virus dat
gedeeltelijk aangepast is aan muizen als gastheer. Infectie van muizen
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worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

met dit virus leidt tot ziekte gekarakteriseerd door verlies van
lichaamsgewicht. Als het lichaamsgewicht met meer dan 25% zakt en bij
extreem lethargisch gedrag zullen deze muizen geëuthanaseerd worden
via cervicale dislocatie om hun lijden te beperken

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De antivirale activiteit van het geïsoleerde antivirale eiwit is reeds in
vitro getest. In dit project willen we ook in vivo de wijze waarop dit eiwit
zorgt voor bescherming onderzoeken. Om een mogelijks nieuw
antiviraal middel tegen influenza te bekomen voor klinische
toepassingen dient de activiteit ook onderzocht te worden in een echte
longomgeving. Deze experimenten zijn complementair met in vitro
testen.

Gebaseerd op voorgaande experimenten, waarbij de variatie van de
gemeten parameters binnen vergelijkbare experimenten gekend is, kan
statistisch benaderd worden wat het minimum aantal muizen nodig is
om statistisch relevante data te bekomen.

Muizen zijn de kleinste proefdiersoort die vatbaar is voor influenza. Het
zijn handelbare dieren, waarbij veel kennis voorhanden is betreffende
het immuunsysteem en veel reagentia en analysemethodes om het
experiment ten volle te kunnen benutten. Een (potentieel) lethale
influenza virus infectie van muizen kan leiden tot een ernstige graad van
ongemak, maar door dagelijkse opvolging van de ziekteverschijnselen
(gewichtsverlies) kan gehandeld worden naar gestandardiseerde
ethische normen voor influenza onderzoek (25% verlies van het initieel
lichaamsgewicht).

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Het opzetten van een muismodel om de rol van inflammasoom
signalisatie in autoinflammatoire aandoeningen te onderzoeken

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

inflammasoom signalisatie, autoinflammatoire aandoeningen,
aangeboren immuniteit, muismodel

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Inflammasoom signalisatie is een belangrijke mechanisme van het
aangeboren immuunsysteem om ons te beschermen tegen onder meer
pathogenen. In sommige patiënten is deze signalisatie echter verstoord
en overactief, wat leidt tot overproductie van de pro-inflammatoire
cytokines IL-1b en IL-18. Een deel van deze patiënten met een
autoinflammatoire aandoening zijn geholpen met de huidige anti-IL-1
therapieën. Echter, dit is niet het geval voor alle genen betrokken in
deze inflammasoom signalisatie pathway. Dit project heeft specifiek als
doel het opzetten van een muismodel om deze inflammasoomaandoeningen te onderzoeken die niet geholpen zijn met de huidige
behandelingen die gericht zijn op IL-1 signalisatie.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De inflammasoom pathway die we willen bestuderen is reeds uitvoerig
gekarakteriseerd op moleculair niveau. Echter de in vivo studies zijn
beperkt gebleven tot studies in knock-out muizen. De patiënten die
echter lijden aan deze aandoeningen hebben geen inactieve maar een
overactieve pathway. Daarom willen we in nauwe samenwerking met de
ziekenhuizen, de relevante mutaties namaken in een muismodel om
deze aandoening beter te karakteriseren in vivo. Dit zal op termijn
hopelijk lijden tot het identificeren of ontwikkelen van een behandeling
voor deze patiënten die geen baat hebben bij de huidige standaard
behandelingen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

513 muizen van 10 verschillende genotypes

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het

De muizen die geïnfecteerd worden kunnen een ernstige mate van pijn
en stress ervaren door de infectie. Verder kunnen ze ook lokaal een
beperkt discomfort ervaren door het binnenbrengen van de pathogenen
via een orale sonde. Muizen die er slecht aan toe zijn zullen
geëuthanaseerd worden op een ethisch verantwoorde en goedgekeurde
manier (cervicale dislocatie en CO2). De muizen worden gehuisvest
volledig in overeenstemming met de Europese richtlijnen; de kooien
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uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

worden 2x per week gekuist en voorzien van vers drinkwater, eten en
kooibedekking.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.
Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

De klinische symptomen van de patiënten met deze autoinflammatoire
aandoening varieren sterk van patiënt tot patiënt. Wat ze echter
gemeen hebben is dat de aandoening doorgaans begint in de kindertijd.
Deze aandoeningen zijn complex en er zijn verschillende weefsels en
celtypes bij betrokken zoals immuuncellen en epitheelcellen in de darm.
Daarom zijn in vivo studies cruciaal om deze aandoeningen te
bestuderen, iets wat niet nagebootst kan worden door in vitro
experimenten. Verder zijn de genen betrokken in deze aandoeningen
sterk geconserveerd in mens, muis en zoogdieren, maar niet in lagere
orde modelorganismen.
Om het optimale aantal dieren te berekenen dat nodig is om een
statistisch significant verschil te detecteren, werd een standaard
formule toegepast. Uitgaande van een standaard deviatie van 15%
hebben we 9 muizen per genotype en per experiment nodig. Het
experiment zal 3x herhaald worden.
De laatste jaren wordt er meer en meer gebruik gemaakt van de
CRISPR/Cas9 methode om mutante dieren te genereren die een
complexe humane aandoening nabootsen. Het gen dat we willen
bestuderen is sterk geconserveerd tussen mens, muis en zoogdieren
waarbij muizen een goed model zijn om defecten in het
immuunsysteem te bestuderen. In dit voorstel willen we dan ook zo een
knock-in muismodel maken dat een autoinflammatoire aandoening
nabootst. Het labo is volledig uitgerust om deze muis nadien te
analyseren in infectie modellen en immunologische studies. De muizen
zullen regelmatig en van nabij opgevolgd worden en gehuisvest worden
volgens de geldende richtlijnen.
De muizen zullen gehuisvest worden volgend de Europese richtlijnen.
Het gedrag van de dieren, alsook hun beweeglijkheid, reactivermogen,
eet- en drinklust, en hun vacht zullen zorgvuldig opgevolgd worden
tijdens de experimenten. Humane eindpunten zullen opgevolgd worden
hierbij rekening houdend met een verlies van 25% van hun
lichaamsgewicht of een lichaamstemperatuur die onder de 28°C zakt.
Wanneer dit het geval is, zullen de muizen geëuthanaseerd worden
door CO2 en cervicale dislocatie.

1431

Titel van het project

Onderzoek naar het effect van een anti-IgE-ABDEG molecule om zowel
IgE als IgG antilichamen te verminderen

Looptijd van het project

3 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

anti-IgE antilichaam, IgG, asthma

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Recent werd aangetoond dat in sommige autoimmuunziekten zowel IgE
als IgG auto-antilichamen een pathogene rol spelen, terwijl de meeste
therapieën op de markt maar één van beide targetten en dus
onvoldoende effectief zijn. In deze expermenten zal een molecule getest
worden die zowel IgE als IgG antilichamen treft. In een eerste fase zal
gekeken worden of deze molecule deze antilichamen vermindert in een
huiststofmijt-geïnduceerd model voor asthma.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De resultaten kunnen mogelijks leiden tot het toepassen van het
kandidaat-geneesmiddel als behandeling of preventie van aandoening
waarbij zowel IgE als IgG antilichamen een pathogene rol spelen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Muizen, 1281

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Uit ervaring weten we dat er weinig negatieve effecten optreden bij de
voorgestelde proeven. De behandelingen van de dieren gebeuren indien
nodig onder verdoving, de gezondheid van de dieren wordt dagelijks
gecontroleerd en de dieren worden geëuthanaseerd na afloop van het
experiment of wanneer er een te groot negatief effect zou optreden.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Er is geen alternatieve methode, de studie van de immuunrespons in de
long en de histologische veranderingen die ontstaan tijdens astma
kunnen niet in vitro bestudeerd worden. Met behulp van diermodellen
hopen we meer inzicht te krijgen in de mogelijke
behandelingsstrategieën.

Op basis van jarenlange ervaring met het uitvoeren van astmamodellen
en voorafgaande statistische analyse houden we ons aan een maximum
aantal van 7 muizen per groep. Dit is voldoende om statistische
significante resultaten te bekomen.

Het gebruik van muizen is noodzakelijk omdat deze diersoort de
mogelijkheid biedt om proeven te doen in dieren waarin bepaalde
genen afwezig zijn (genetische deletie) en omdat er de meeste
experimentele tools beschikbaar zijn. De dieren worden verdoofd indien
nodig tijdens de behandeling. Vervolgens wordt de algemene
gezondheidstoestand van de dieren dagelijks opgevolgd. De dieren
worden geëuthaniseerd indien er ongemakken opgemerkt worden die
niet in overeenstemming zijn met de humane eindpunten.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Ontrafelen van de rol van Kupffer cellen tijdens lever regeneratie na
partiële hepatectomie.

Looptijd van het project

3 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

lever, Kupffer cellen, regeneratie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

De lever heeft de unieke capaciteit om te regenereren. De cellulaire en
moleculaire mechanismen van regeneratie zijn echter grotendeels
onbekend. Een snelle regeneratie is essentieel tijdens lever
transplantatie of na het verwijderen van een lever tumor. Aanhoudende
proliferatie van levercellen kan ook leiden tot leverkanker. Het is dus
essentieel om lever regeneratie beter te begrijpen. Kupffer cellen, de
macrofagen aanwezig in de lever, zijn de grootste macrofaag populatie
in ons lichaam en ze vertegenwoordigen 10% van de lever cellen.
Macrofagen spelen vaak een belangrijke rol bij weefsel regeneratie. De
specifieke rol van Kupffer Cellen in lever regeneratie is echter niet
gekend omdat het tot op heden niet mogelijk was om de rol van Kupffer
cellen in vivo specifiek te onderzoeken.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

1) betere lever regeneratie na het verwijderen van een lever tumor, 2)
betere lever regeneratie na een lever transplantatie, 3) beter begrijpen
van de mechanismen die leiden tot proliferatie van de levercellen,
hetgeen ook kan leiden tot lever kanker.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Er zullen voor dit onderzoek ongeveer 2000 muizen gebruikt worden.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?

De lever zelf heeft geen zenuwen en er is dus geen pijn geassocieerd
met de hepatectomie zelf. Wel wordt een kleine incisie van 1 cm in de
huid van de buik van de muizen gemaakt om toegang te krijgen tot de
lever. De muizen worden behandeld met een systemische pijnstiller
(buprenorphine hydrochloride) tijdens de operatie en de incisie wordt
ook behandeld met een lokaal verdovingsmiddel (bupivacaine
hydrochloride).
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Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het is moeilijk om KCs in leven te houden in een in vitro cultuur
aangezien deze cellen sterven binnen de 12 uur na isolatie.
Daarenboven werd aangetoond dat wanneer macrofagen uit hun
weefsel worden gehaald en in vitro worden gekweekt zij hun weefselspecifieke genexpressie verliezen (Gosseli et al. Cell 2014). Het is
daarom cruciaal om deze studie in vivo uit te voeren. Het is ook niet
mogelijk om de complexe cel-cel interacties die plaatsgrijpen tijdens
orgaan regeneratie na te bootsen in vitro.
Aangezien dit een proefproject is, wordt het minimaal aantal muizen per
groep gebruikt. Als we vinden dat Kupffer cellen een belangrijke rol
spelen in lever regeneratie, zal een ethisch dossier ingediend worden
met de aanvraag om het moleculair mechanisme te ontrafelen verder te
onderzoeken
We zullen gebruik maken van muizen omdat we beschikken over alle
hepatectomie protocols om minimaal ongemak en pijn te induceren bij
de muizen. Werken met muizen is dus de beste keuze om deze
wetenschappelijk vraag te beantwoorden omdat we dit kunnen doen
met reeds gevalideerde hepatectomie protocols die zo minimaal
ongemak induceren. We kennen ook reeds goede merkers om muis
Kupffer cellen te identificeren en we kennen hun genexpressie profiel.
Deze wetenschappelijke vraag beantwoorden in een andere diersoort
zou veel meer dieren vergen om de protocols te optimaliseren, maar
ook om te begrijpen hoe de cellen reageren. Daarenboven beschikken
we over unieke muismodellen die toelaten om specifiek Kupffer Cellen
te bestuderen in vivo. Dat zal toelaten om efficient te kijken naar wat de
rol van deze cellen is tijdens hepatectomie.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Ontrafelen van de rol van Kupffer cellen tijdens lever regeneratie na
partiële hepatectomie.

Looptijd van het project

2 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Glucocorticoid receptor, darm, sepsis, endotoxemie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Glucocorticoïden zijn de meest gebruikte anti-inflammatoire
geneesmiddelen. Glucocorticoid behandeling kent echter twee
problemen. Enerzijds leidt langdurige behandeling tot neveneffecten
zoals osteoporose, diabetes en groeiremming, terwijl anderzijds heel
wat patiënten resistentie tegen de anti-inflammatoire effecten van GCn
vertonen, zoals wordt gezien in sepsis.In dit project willen we
onderzoeken hoe we de anti-inflammatoire effecten van de
glucocorticoïd receptor kunnen verbeteren. We focussen ons op het
targeten van glucocorticoiden naar de dunne darm.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

In de Verenigde Staten worden jaarlijks meer dan 750 000 mensen
opgenomen in de Intensive Care Units (ICU) omdat ze lijden aan SIRS
(systemisch inflammatoir respons syndroom). Deze ernstige aandoening
is het gevolg van een extreme en systemische stimulatie van de
inflammatoire cascade, het falen van de anti-inflammatoire systemen,
of beide. In Europa komt sepsis voor bij 37 % van de ICU patiënten met
een mortaliteit van 27 %, die stijgt tot meer dan 50 % wanneer sepsis
evolueert naar septische shock. Door de hoge prevalentie, mortaliteit en
economische kostprijs is er dringend nood aan een veilige en vooral
effectieve behandeling voor SIRS.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

In dit project zullen 648 muizen gebruikt worden. We maken gebruik
van mutante muizen en hun controles.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

In het model induceren we een veralgemeende ontstekingreactie. De
proefdieren overlijden na ongeveer 24-96 uur of 5-10 dagen, afhankelijk
van het gebruikte model. De graad van ernst is P3 (ernstig). Overlevende
muizen worden gedood door cervicale dislocatie na het experiment of
eerder, indien de temperatuur onder de 28°C gaat (dit eindpunt werd in
vroegere dossiers met de ethische commissie overeengekomen).
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Diermodellen voor SIRS zijn noodzakelijk om de werking van bepaalde
moleculen na te gaan en om het immunologische mechanisme dat
betrokken is tijdens deze pathologie te begrijpen. Door de vele
gelijkenissen van het immuunsysteem in vertebrate species, zijn muis
SIRS modellen interessant om deze doelen te bereiken. Bij SIRS wordt
een veralgemeende inflammatoire reactie opgewekt. Aangezien dit een
systemisch effect is, waarbij dus meerdere organen betrokken zijn, is
het noodzakelijk om in vivo experimenten uit te voeren.

Een aantal van 6 tot 12 muizen (afhankelijk van het gebruikte model en
het doel van het experiment) per groep is sterk aangeraden omwille van
de intraspecies variatie en omwille van de grote hoeveelheid 'non
responders' in de gebruikte modellen. Dit aantal is gebaseerd op reeds
bestaande literatuur waarin gelijkaardige technieken werden toegepast.

Zie vraag 1. Gedurende het experiment mag de lichaamstemperatuur
niet onder de 28°C (indien wel, cervicale dislocatie) gaan. Daarnaast
wordt ook de beweeglijkheid en gewichtsverlies (meer dan 20%,
cervicale dislocatie) nagegaan.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Optimale foerageerstrategieën in kustbroedende Kleine
mantelmeeuwen (Larus fuscus).

Looptijd van het project

2018-2022

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

bewegingsecologie, aanlandplicht, GPS-zenders, zeevogels

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

ja

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Momenteel bestaat er geen non-invasieve methode om foerageersucces
te bepalen in zeevogels. Met dit experiment willen we trachten om een
dergelijke methode te ontwikkelen. Het project bekijkt eveneens intraen inter-specifieke variatie in foerageersucces, en welke intrinsieke en
extrinsieke factoren hiervan aan de basis liggen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Wanneer het mogelijk is om foerageersucces te bepalen op afstand, kan
deze informatie gebruikt worden bij het opstellen van
beschermingsmaatregelen voor de kleine mantelmeeuw (en
aanverwante soorten). Door het veldonderzoek te plannen voor en na
de effectieve invoering van de Europese aanlandplicht, zal het o.a.
mogelijk zijn om de effecten hiervan op de populatie te voorspellen.
Tevens wordt de algemene fundamentele kennis van deze soort
verhoogd.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Kleine mantelmeeuw (Larus fuscus), WP1: 20 adulten per jaar (2
werkjaren), WP2: 20 adulten en 60 nestjongen per jaar (4 werkjaren).

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Het project bestaat uit 2 delen. Het eerste deel wordt uitgevoerd i.s.m.
Vogelopvangcentrum Oostende waar een zeer lange ervaring bestaat in
het revalideren van zeevogels. Na afloop worden alle individuen in
uitstekende conditie vrijgelaten in hun natuurlijk biotoop. Het tweede
deel verloopt in de vrije natuur. Vroegere studies toonden geen negatief
effect van de GPS-zenders aan.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

Gelet op de aard van het onderzoek (gedragstudie) is onderzoek op
vogels uit wilde populaties noodzakelijk.

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

In het vogelopvangcentrum worden enkel vogels gebruikt die voldoende
gerevalideerd zijn, waardoor we hier gelimiteerd zijn door de
aanwezigheid van kleine mantelmeeuwen in het centrum. In het wild is
er een beperking van het aantal vogels door de gelimiteerde
beschikbaarheid van de (dure) GPS-zenders. Het experiment dient
daarom gedurende minstens 2 broedseizoenen herhaald te worden om
voldoende statistische power te garanderen.

De Kleine mantelmeeuw is een gekende modelsoort voor life-history
onderzoek. De soort broedt in toegankelijke kolonies, is uitermate
stresstolerant, vertoont een voldoende grote variatie in
foerageerstrategieën en heeft een lichaamsgrootte die het verzamelen
van adequate bloedstalen toelaat. De geplande handelingen vallen
binnen de variatie die ook op revaliderende zeevogels wordt uitgevoerd,
en de overlevingskansen van deze gerevalideerde individuen is zeer
hoog.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Studie van de rol van MLKL in tumorigenese en tumorgroei

Looptijd van het project
Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

MLKL, necroptose, melanoma, BRAF/PTEN

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Celdood speelt een belangrijke rol in weefsel homeostase en een
verstoring van deze balans kan verschillende ziektes veroorzaken,
waaronder kanker. Pseudo-kinase MLKL speelt een belangrijke rol in
necroptotische celdood. In dit project onderzoeken we of MLKL een rol
speelt tijdens de ontwikkeling van melanoma, zowel in een vroege fase
(tumorigenese) of late fase (tumorgroei). Hierdoor kunnen we
onderzoeken of necroptose tumorgroei bevorderend is of net het
omgekeerde. Ook zal onderzocht worden of MLKL een rol speelt
onafhankelijk van necroptose.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Onze resultaten zullen bijdragen tot het begrijpen van
celdoodprocessen (met name necroptose, MLKL) en hun rol tijdens de
ontwikkeling van tumoren. Hierbij zal duidelijk worden of MLKL ook protumorigene eigenschappen heeft. Deze bevindingen werpen niet alleen
licht op de fundamentele biologische processen gelinkt met de
pathogenese van huidkanker, maar kan ook een ander inzicht
verwerven en nieuwe linken leggen van neveneffecten van huidige
celdood-inducerende therapieën en het probleem van resistentie
ontwikkelen tegen de therapie.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

muis - 160

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De dieren ondergaan een matig pijnniveau (P2). Ze ontwikkelen
melanoma en worden nauwkeurig opgevolgd. Bij te groot tumorvolume,
gewichtsverlies of als ze lethargisch zijn, worden de muizen
geëuthanaseerd. Alle dieren worden aan het einde van het experiment
geëuthanaseerd.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Het in vivo melanoma model is gebaseerd op het genetische profiel
gelijkaardig bij humane melanoma. Hierdoor is dit model klinisch meer
relevant dan in vitro studies. Ook de complexe interacties van
tumorcellen met stromale cellen (omgeving rondom de tumor) is van
belang bij dit project. Dit kan niet bestudeerd/nagebootst worden in
vitro.

We gebruiken statistische machtanalyse en Mendeliaanse verhoudingen
om het gebruik van het minimum aantal dieren te verzekeren.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het BRAF/PTEN melanoma model is een model dat zeer relevant is ten
opzichte van humane melanoma. De muizen krijgen verdovende
middelen tijdens iedere procedure, zodat ongemak gelimiteerd is. De
muizen worden wekelijks nauwkeurig opgevolgd (gedrag,
gewichtsverlies,...) en geëuthanaseerd wanneer het experiment stopt of
wanneer het humane eindpunt werd bereikt

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Studie van de rol van RIPK3 in tumorigenese en tumorgroei

Looptijd van het project
Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

RIPK3, necroptose, melanoma, BRAF/PTEN

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Celdood speelt een belangrijke rol in weefsel homeostase en een
verstoring van deze balans kan verschillende ziektes veroorzaken,
waaronder kanker. Het kinase RIPK3 speelt een belangrijke rol in
necroptotische celdood. In dit project onderzoeken we of RIPK3 een rol
speelt tijdens de ontwikkeling van melanoma, zowel in een vroege fase
(tumorigenese) of late fase (tumorgroei). Hierdoor kunnen we
onderzoeken of necroptose tumorgroei bevorderend is of net het
omgekeerde. Ook zal onderzocht worden of RIPK3 een rol speelt
onafhankelijk van necroptose.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Onze resultaten zullen bijdragen tot het begrijpen van
celdoodprocessen (met name necroptose, RIPK3) en hun rol tijdens de
ontwikkeling van tumoren. Hierbij zal duidelijk worden of RIPK3 ook protumorigene eigenschappen heeft. Deze bevindingen werpen niet alleen
licht op de fundamentele biologische processen gelinkt met de
pathogenese van huidkanker, maar kan ook een ander inzicht
verwerven en nieuwe linken leggen van neveneffecten van huidige
celdood-inducerende therapieën en het probleem van resistentie
ontwikkelen tegen de therapie.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

muis - 160

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De dieren ondergaan een matig pijnniveau (P2). Ze ontwikkelen
melanoma en worden nauwkeurig opgevolgd. Bij te groot tumorvolume,
gewichtsverlies of als ze lethargisch zijn, worden de muizen
geëuthanaseerd. Alle dieren worden aan het einde van het experiment
geëuthanaseerd.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Het in vivo melanoma model is gebaseerd op het genetische profiel
gelijkaardig bij humane melanoma. Hierdoor is dit model klinisch meer
relevant dan in vitro studies. Ook de complexe interacties van
tumorcellen met stromale cellen (omgeving rondom de tumor) is van
belang bij dit project. Dit kan niet bestudeerd/nagebootst worden in
vitro.

We gebruiken statistische machtanalyse en Mendeliaanse verhoudingen
om het gebruik van het minimum aantal dieren te verzekeren.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het BRAF/PTEN melanoma model is een model dat zeer relevant is ten
opzichte van humane melanoma. De muizen krijgen verdovende
middelen tijdens iedere procedure, zodat ongemak gelimiteerd is. De
muizen worden wekelijks nauwkeurig opgevolgd (gedrag,
gewichtsverlies,...) en geëuthanaseerd wanneer het experiment stopt of
wanneer het humane eindpunt werd bereikt

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

De functie van Ormdl3 in astma

Looptijd van het project

01/10/2014-30/09/2018

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Ormdl3, astma

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

In een aantal grote genetische studies werd vastgesteld dat
polymorfismen in de promotor regio van het Ormdl3 gen geassocieerd
zijn met een verhoogd risico op astma tijdens kindertijd. Het Ormdl3 gen
codeert een eiwit op het endoplasmatisch reticulum, maar de cellulaire
functie als oorzaak van astma is nog niet duidelijk. Associatiestudies
stellen een interfererende rol voor met de sfingolipidensynthese en een
verstoring van de calciumhuishouding. Om dit te bewijzen, maakten we
een transgeen model met een sterk verhoogde expressie van Ormdl3.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De laatste jaren stijgt de incidentie van astma aanzienlijk. Vooral steeds
meer kinderen worden door allergische luchtwegreacties getroffen.
Daarom is het onderzoek naar de oorzaak van astma geïntensifieerd.
Ormdl3 is het eerste gen dat geassocieerd wordt met een verhoogd
risico op astma tijdens de kindertijd. Daarom is het belangrijk na te gaan
of het gen effectief een bepalende rol speelt in het ziekteverloop.
Muismodellen voor astma zijn hierbij een eerste stap, en kunnen later
ook gebruikt worden bij het testen van een therapie.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

C57Bl/6 muizen, totaal aantal: 216

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

P2. De proefdieren zullen een matig lijden ondervinden aangezien ze
intratracheale en intraveneuze injecties zullen ondergaan. Om ongemak
te beperken, worden de proefdieren voorafgaand aan de intratracheale
toediening verdoofd met isofluraan (2-3% in medische lucht aan
2L/min). De dieren worden geëuthanaseerd met een overdosis
pentobarbital.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

Er is geen alternatieve methode voor deze proef met een gelijkwaardige
betrouwbaarheid.

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het aantal muizen per groep werd berekend aan de hand van van een
poweranalyse waarbij we uitgaan van een two-sample t-test, power van
0,8 en een verschil van 40% tussen de groepen. 6 dieren per groep zou
voldoende zijn om een statisch significant verschil (p<0,05) aan te tonen
(http://homepage.stat.uiowa.edu/~rlenth/Power).
We hebben gekozen voor muizen, omdat er veel reagentia beschikbaar
zijn om complexe immunologische processen te bestuderen. C57bl/6
muizen worden tegenwoordig vaker gebruikt om allergisch astma te
bestuderen, omdat er veel genetisch gemodificeerde muizen op deze
achtergrond beschikbaar zijn. Maatregelen om lijden te beperken zijn de
geldende regels voor animal husbandry en kooiverrijking. Voorafgaand
aan de intratracheale en intranasale injecties worden de dieren
verdoofd dmv isofluraan (2-3% in medical air aan 2L/min).

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Bestudering van de functie van genen betrokken T-cel acute
lympfoblastische leukemie bij de mens via genoommodifcatie in het
modelorganisme Xenopus tropicalis

Looptijd van het project

4 years

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

CRISPR/Cas9, TALEN, genome editing, embryo injections

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

In dit project worden genen bestudeerd waarvan evidentie bestaat dat
mutaties in deze genen verantwoordelijk zijn voor T-cel acute
lymfoblastische leukemie bij de mens. Via het uitschakelen (of
activeren) van deze genen via CRISPR/Cas9 in Xenopus tropicalis wordt
nagegaan of de dieren T-ALL ontwikkelen. Aldus kan de causaliteit van
bepaalde mutaties die worden vastgesteld in T-ALL bij de mens worden
onderzocht. Daarnaast wordt er eveneens gescreend voor mogelijke
afhankelijkheidsfactoren. Dit zijn genen die coderen voor eiwitten die
absoluut noodzakelijk zijn voor de excessieve deling van de leukemische
cellen en aldus mogelijke doelwitten zijn voor moleculaire therapie.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Er wordt in dit project specifiek gezocht naar causaliteit van genmutaties gedetecteerd in T-ALL cellen afkomstig van patienten. Deze
worden gezocht in de databanken van patienten die publiekelijk
beschikbaar zijn (bv. Liu et al., Nat. Genet. 2017). Het bepalen van de
causaliteit is belangrijk voor de toekomstige patient stratificatie. Het
onderzoek naar de zogenaamde afhankelijkheidsfactoren kan mogelijk
nieuwe therapeutische strategieen blootleggen of kan een incentive
vormen voor toekomstige compound screens.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Xenopus tropicalis (~ 360 dieren)

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

In principe kan worden verwacht dat de dieren lethale leukemie
ontwikkelen in late kikkervis stadia of vroeg na de metamorfose. De
dieren zullen worden geëuthanaseerd vooralleer sterfte optreedt door
de leukemie. Indien de dieren geen ziekte-verschijnselen vertonen 1
maand na de metamorfose zullen ze hoedanook worden
geëuthanaseerd omdat het project zich focuseert op pediatrische en
juveniele vormen van T-ALL.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.
Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

Ontwikkeling van T-ALL is een complex proces waarbijn T-cel
precursoren specifieke oncogene transformaties ondergaan in de
thymus. De niche (zijnde de thymus) is hierbij een cruciaal context. In
deze thymus dienen verschillende celtypes op een zeer specifieke wijze
met elkaar te intereageren. Het is onmogelijk om dit te modelleren via
alternatieve methodes.

Er wordt gestreefd naar een minimaal aantal dieren dat moet worden
gebruikt. Het exacte aantal hangt echter af van de efficientie van de
geïntroduceerde TALEN of CRISPR/CAs9 guide RNAs die worden
gebruikt. Hiervoor zal een statistische formule worden gehanteerd om
het aantal dieren tot een minimum te beperken (zal gebeuren in
samenspraak met Marnik Vuylsteke).

Xenopus tropicalis is een gewervelde aquatische tetrapode diersoort die
omwille van de externe ontwikkeling en de grote embryo's uitermate
geschikt is voor introductie van genetische mutaties. Het ligt ook in onze
bedoeling om dit organisme te gebruiken als een soort van triage
systeem voor mogelijke verdere experimenten in de muis. Door deze
triage kan het aantal te ontwikkelen muismodellen worden verminderd.
Het kan a priori niet worden uitgesloten dat de mozaïsch mutante
kikkers ook andere defecten vertonen naast T-ALL. Ernstige embryonale
afwijkingen zullen resulteren in lethaliteit vóór het voedende stadium.
Voor niet vroeg-lethale fenotypes kunnen we gebruik maken van
gerichte injecties. In embryo's van Xenopus kan op het moment van
injectie (2- tot 8-cel stadium) de identiteit van de blastomeren worden
onderscheiden en kunnen we de injecties restricteren tot blastomeren
die bijdragen tot het hematopoetisch systeem (afkomstig van het
mesoderm) maar bijvoorbeeld niet tot het ectoderm (bv. hersenen,
neurale lijst) of de afgeleiden van het endoderm (maag, dikke en dunne
darm, lever, pancreas, longen).
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Titel van het project

Studie naar de ontwikkeling van een vaccin gericht tegen polymicrobiële
sepsis

Looptijd van het project

2 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Sepsis, vaccination, sepsis vaccine, mice

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Sepsis is een ernstige inflammatoire aandoening die jaarlijks duizenden
leven opeist. Tot op de dag van vandaag is er nog geen enkele therapie
beschikbaar die leidt tot het genezen van sepsis in patiënten.
Therapieën die toegepast worden in patiënten hebben voornamelijk een
ondersteunende rol e.g. toediening van antibiotica, zuurstoftherapie,
ondersteuning van organen. Het doel van deze studie is om na te gaan
of het ontwikkelen van een vaccin gericht tegen sepsis kan leiden tot het
ontwikkelen van bescherming tegen sepsis en een toegenomen
overleving in deze patiënten. Verder zal het achterliggende mechanisme
ontrafeld worden dat het eventuele vaccin gebruikt om bescherming te
induceren in het sepsis muismodel dat als gouden standaard wordt
beschouwd namelijk het cecal ligation and puncture (CLP) model.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Tot op de dag van vandaag is nog geen enkele therapie beschikbaar voor
sepsispatiënten. Ondanks meer dan 40 jaar onderzoek en meer dan 60
verschillende klinische trials, is nog geen enkele molecule of therapie op
de markt verschenen die bescherming biedt aan sepsispatiënten. Door
de ontwikkeling van een vaccin willen we preventief bescherming
bieden wanneer muizen/mensen sepsis ontwikkelen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Muis, 340

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?

We maken gebruik van CLP om sepsis in muizen te induceren. Tijdens
letaliteitsexperimenten worden deze muizen tot 2 weken opgevolgd.
Overlevende muizen worden gedood door cervicale dislocatie na het
experiment of eerder, indien de temperatuur onder de 28°C gaat of
wanneer visueel wordt waargenomen dat de muizen erg verzwakt zijn
en niet zullen overleven.
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Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Sepsis is een multisystemische aandoening wat het moeilijk maakt om in
vitro proeven te gebruiken om deze aandoening te bestuderen. Voor
het gebruik van een vaccinatie om preventief bescherming te bieden
tegen sepsis is het noodzakelijk om in vivo experimenten in muizen uit
te voeren. Verder wordt CLP gezien als de gouden standaard vooraleer
therapieën getest worden in klinische settings, wat er eveneens voor
zorgt dat we muizen als proefdieren moeten gebruiken.

Het aantal muizen dat wordt gebruikt per CLP proef en tijdens de
infectiemodellen is gebaseerd op voorgaande en reeds gepubliceerde
proeven van onze onderzoeksgroep die het minimaal aantal muizen
aantonen die nodig zijn om significante data te bekomen.

De huismuis is een gekend en zeer vaak gebruikt model voor medisch
onderzoek, en dus ook voor onderzoek naar sepsis.
Negatieve effecten op het welzijn van de dieren worden beperkt door
het streng opvolgen van de toestand van de dieren (minimum 2x/week)
en het naleven van de regels die hier binnen het VIB toegepast worden.
Ongemak van de dieren zal eveneens vermeden worden door
bovenstaande maatregelen en door het euthaniseren van dieren indien
deze te veel pijn lijden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Studie naar het moleculair werkingsmechanisme van zink bisglycinaat in
polymicrobiële sepsis

Looptijd van het project

2 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

zink bisglycinaat, CLP, GR, MTF1, microbiome

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Sepsis is een ernstige inflammatoire aandoening die jaarlijks duizenden
leven opeist. Ondanks intensief onderzoek omtrent sepsis, werd er nog
steeds geen werkende behandeling op de markt gebracht. In dit
onderzoek wil men de bescherming van zink bisglycinaat (ZBG)
aantonen in een polymicrobiële sepsis, namelijk in het cecal ligation and
puncture model, wat gekend is als de gouden standaard binnen het
sepsis domein. Preliminaire data heeft aangetoond dat ZBG dezelfde
bescherming kan induceren als ZnSO4 in het TNF model. Het zal van
belang zijn om de correct dosis en duur van de ZBG therapie te bepalen
in het CLP model. Verder zal het noodzakelijk zijn om te achterhalen
welk werkingsmechanisme ZBG gebruikt.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit onderzoek draagt bij tot meer kennis over de rol van van zink
bisglycinaat in setting van polymicrobiële sepsis en kan bijdragen tot het
vinden van een geschikte therapie voor sepsispatiënten.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Muis, 918

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

We maken gebruik van CLP om sepsis in muizen te induceren. Tijdens
letaliteitsexperimenten worden deze muizen tot 2 weken opgevolgd.
Overlevende muizen worden gedood door cervicale dislocatie na het
experiment of eerder, indien de temperatuur onder de 28°C gaat of
wanneer visueel wordt waargenomen dat de muizen erg verzwakt zijn
en niet zullen overleven.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

In vivo experimenten zijn in dit onderzoek onmisbaar om het belang
van zink bisglycinaat in sepsis te onderzoeken. Sepsis is een
multisystemische aandoening. Dit maakt in vitro onderzoek moeilijk.
Verder wordt het belang van het microbioom en het effect van Zn
hierop meer en meer duidelijk. In onze context is het onmogelijk om in
vitro studies uit te oefenen hierop, gezien de verwachtte interplay
tussen Zn, GR en MTF-1 in de darm enerzijds en het microbioom en
sepis lethaliteit anderzijds.
Het aantal muizen dat wordt gebruikt per CLP proef is gebaseerd op
voorgaande en reeds gepubliceerde proeven van onze onderzoeksgroep
die het minimaal aantal muizen aantonen die nodig zijn om significante
data te bekomen.

De huismuis is een gekend en zeer vaak gebruikt model voor medisch
onderzoek, en dus ook voor onderzoek naar sepsis.
Negatieve effecten op het welzijn van de dieren worden beperkt door
het streng opvolgen van de toestand van de dieren (minimum 2x/week)
en het naleven van de regels die hier binnen het VIB toegepast worden.
Ongemak van de dieren zal eveneens vermeden worden door
bovenstaande maatregelen en door het euthaniseren van dieren indien
deze te veel pijn lijden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Type 2 immuun respons modellen in Chil3/4 knock-out muizen.

Looptijd van het project

24 maanden

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Type 2 immuun responsen, astma, Trichuris muris worm infectie, Chil3/4

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

In dit project willen we nagaan of de afwezigheid van Chil3 en/of Chil4
de ontwikkeling van astma en/of de beschermende immuniteit tegen
worm infecties beïnvloedt.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit project zal ons toelaten om de functie van Ym1 (Chil3) en Ym2 (Chil4)
op te helderen. Deze kennis kan ook implicaties hebben voor andere
type 2 pathologieën zoals allergische en parasitaire ziektes.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Bij benadering 430 muizen.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Het lijden van de muizen wordt verwacht mild te zijn. De muizen zullen
opgeofferd worden aan het einde van elk experiment.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Afweermechanismen van het lichaam zijn uiterst complex en dierloze
modellen kunnen deze complexiteit niet recapituleren. Om beter te
begrijpen hoe het menselijk lichaam werkt, willen we gebruik maken
van diermodellen die meer lijken op de processen die in het menselijk
lichaam afspelen.

Het gekozen aantal muizen per groep is gebaseerd op gelijkaardige
experimenten waarbij dit aantal voldoende bleek te zijn.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Voor het huidige onderzoek vormt de muis een goed model, aangezien
hun afweer in grote lijnen hetzelfde werkt. Bovendien zijn er voor
muizen veel methoden beschikbaar die ons toelaten om complexe
afweermechanismen te bestuderen. De muizen zullen met kooiverrijking
gehuisvest worden en hebben standaard toegang tot eten en drinken.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Studie naar de rol van otulin in huidpathologie

Looptijd van het project

2 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

cutane immunologie, huidkanker, stamcel biologie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het NF-κB signalisatienetwerk is van cruciaal belang voor
ontstekingsreacties en de activatie van een gepaste immuunrespons.
Dergelijke responsen dienen echter nauwkeurig te worden
gecontroleerd om chronische ontstekingsreacties te voorkomen. Het
eiwit OTULIN werd recent geidentificeerd als zijnde belangrijk hiervoor.
Het is echter nog niet geweten wat de rol van OTULIN in keratinocyten is
en hoe dit eiwit ontstekingsreacties in de huid kan beinvloeden. In deze
studie onderzoeken we de mechanismen waarmee OTULIN is betrokken
in de regulatie van cutane ontstekingsreacties en de ontwikkeling van
ontstekingsziektes en kanker.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Genetische studies in menselijke patienten hebben aangetoond dat
mutaties in het eiwit OTULIN de oorzaak zijn van een autoinflammatoir
syndroom. Ook zou een afwijkend gedrag van dit eiwit betrokken zijn in
het ontstaan van verschillende inflammatoire ziektes. Het verbeteren
van de expressie en/of de functie van het OTULIN eiwit kan dan ook een
veelbelovende strategie zijn om inflammatoire ziektes in de huid te
behandelen. Hiervoor is het echter noodzakelijk om de mechanismen te
ontrafelen die OTULIN gebruikt om inflammatie te reguleren

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

muis, 140 dieren

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Het doden van de dieren zal gebeuren op het einde van het experiment
door middel van cervicale dislocatie, wat leidt tot een minimum aan
lijden. Bij verwonding ondervinden de dieren gematigd ongemak (P2).
Alle verwondingsprocedures worden toegepast onder algemene
verdoving en met gebruik van pijnstillers, waardoor het lijden
geminimaliseerd worden. Bij het induceren van mutagenese in de huid
kan de huid roodheid en schilfering vertonen, maar dit leidt slecht tot
beperkt ongemak bij de muizen (P1). Bij het ontstaan van huidtumoren
zullen de muizen nauwgezet geobserveerd worden en indien de humane
eindpunt limiet bereikt is (tumoren met een volume van 1,5 cm3
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bereiken of beperking van de mobiliteit van de dieren), zullen de dieren
gedood worden.
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

De regulatie van inflammatie en het ontwikkelen van inflammatoire
ziektes is niet beperkt tot 1 celtype, het is de interactie met andere
celtypes en organen die het uiteindelijke ziektebeeld bepaalt. Voor
therapeutische doeleinden is het belangrijk om na te gaan wat het
effect is op andere weefsels, het algemene ziektebeeld en het
organisme.

Statistische testen hebben bepaald wat het minimum aantal dieren is
noodzakelijk om het experiment goed te kunnen uitvoeren.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het gebruik van genetisch gemodificeerde muizen laat ons toe om
specifieke genen te bestuderen in een fysiologisch systeem. Hier maken
we gebruik van muizen die specifiek het eiwit OTULIN ontberen. De
gebruikte modellen geven de beste weergave van het ziekteverloop
zoals die bij de mens wordt waargenomen. Daarom kunnen eventuele
therapeutische bevindingen gecorreleerd worden met de menselijke
situatie. Het ongemak voor de dieren wordt geminimaliseerd door het
ziektemodel tijdig te stoppen en zo weinig mogelijk experimenten uit te
voeren op levende dieren.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Studie van de relatie tussen darmdysbiose, tumorgroei en de respons op
chemotherapie in R26-Zeb2--villin cre transgenic mice

Looptijd van het project

3 maanden

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

darmkanker, chemotherapie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Er zijn verschillende genetische of geinduceerde muis modellen om
kankervorming in de darm te bestudeeren en op te volgen, maar die
modellen lijken weinig op de humane ziekte en krijgen geen metastase
in andere organen zoals b.v. in de lever. In dit project willen we op zoek
gaan naar een nieuwe dikke darm kanker model om de mechanisme van
het chemotherapeutische respons te bestuderen

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Onze bevindingen kunnen nieuwe inzichten geven in de respons van
invasive dikke darm kanker tot chemotherapie . De correlatie tussen
metastase en slechte prognose in patienten met dikke darm kanker is
reeds gekend, maar de onderliggende mechanismen zijn grotendeels
ongekend. Deze studies hebben het potentieel om nieuwe
therapeutische doelwitten te ontdekken.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Transgene muizen van eigen kweek; geschat totaal van 18 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Jonge muizen ondervinden geen tot matige last tijdens de ontwikkeling
van de tumoren. De muizen die behandeld zouden zijn kijgen matige
pijn. Indien de pijn stijgt, zullen de muizen worden opgeofferd.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

De regulatie van tumor groei en het respons tot chemotherapeutica is
niet beperkt tot 1 celtype, het is de interactie met andere celtypes en
organen die het uiteindelijke ziektebeeld bepalen. Voor therapeutische
doeleinden is het belangrijk om na te gaan wat het effect is op andere
weefsels, het algemene ziektebeeld en het organisme.

Statistische testen hebben bepaald wat het minimum aantal dieren is
noodzakelijk om het experiment goed te kunnen uitvoeren.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het gebruik van genetisch gemodificeerde muizen laat ons toe om
specifieke genen te bestuderen in een fysiologisch systeem. De
gebruikte modellen geven de beste weergave van het ziekteverloop
zoals die bij de mens wordt waargenomen. Daarom kunnen eventuele
therapeutische bevindingen gecorreleerd worden met de menselijke
situatie. Het ongemak voor de dieren wordt geminimaliseerd door het
ziektemodel tijdig te stoppen en zo weinig mogelijk experimenten uit te
voeren op levende dieren.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Onderzoek naar de ontwikkeling van auto-immuniteit in muislijnen
waarin A20 afwezig is in specificieke DC subsets

Looptijd van het project

3 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

autoimmuniteit, A20, antigen presentatie, DCs

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Muizen waarin A20 afwezig is in alle DC subsets ontwikkelen lupus. In
deze expermenten zal verder onderzocht worden welke specifieke
subset van DCs hiervoor verantwoordelijk is.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit zou in de toekomst gebruikt kunnen worden om te weten op welke
specificieke subset van DCs we moeten inwerken om een therapie te
ontwikkelen voor deze auto-immuun aandoening.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Muizen, 448

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Uit ervaring weten we dat er weinig negatieve effecten optreden bij de
voorgestelde proeven. De behandelingen van de dieren gebeuren indien
nodig onder verdoving, de gezondheid van de dieren wordt dagelijks
gecontroleerd en de dieren worden geëuthanaseerd na afloop van het
experiment of wanneer er een te groot negatief effect zou optreden.

Toepassing van de 3Vs

1458

1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Er is geen alternatieve methode, de studie van de immuunrespons en
de histologische veranderingen die ontstaan tijdens de ontwikkeling van
auto-immuniteit kunnen niet in vitro bestudeerd worden. Met behulp
van diermodellen hopen we meer inzicht te krijgen in de mogelijke
behandelingsstrategieën.

Op basis van jarenlange ervaring met het uitvoeren van deze modellen
voor auto-immuniteit en voorafgaande statistische analyse houden we
ons aan een maximum aantal van 8 muizen per groep. Dit is voldoende
om statistische significante resultaten te bekomen.

Het gebruik van muizen is noodzakelijk omdat deze diersoort de
mogelijkheid biedt om proeven te doen in dieren waarin bepaalde
genen afwezig zijn (genetische deletie) en omdat er de meeste
experimentele tools beschikbaar zijn. De dieren worden verdoofd indien
nodig tijdens de behandeling. Vervolgens wordt de algemene
gezondheidstoestand van de dieren dagelijks opgevolgd. De dieren
worden geëuthaniseerd indien er ongemakken opgemerkt worden die
niet in overeenstemming zijn met de humane eindpunten.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Onderzoek naar de rol van Fc receptoren in antigen presentatie door
dendritische cellen

Looptijd van het project

3 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

FcR, DCs, IgG, immune complexen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Fc receptoren spelen een belangrijke rol voor de halfwaardetijd van IgG
antilichamen in circulatie. In deze expermenten zal getest worden of
deze Fc receptoren ook een rol spelen in antigen presentatie door DCs.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit zou in de toekomst gebruikt kunnen worden in autoimmuunmodellen waar naast autoreactive IgG antilichamen ook
antigen-presentatie een belangrijke rol speelt.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Muizen, 1956

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Uit ervaring weten we dat er weinig negatieve effecten optreden bij de
voorgestelde proeven. De behandelingen van de dieren gebeuren indien
nodig onder verdoving, de gezondheid van de dieren wordt dagelijks
gecontroleerd en de dieren worden geëuthanaseerd na afloop van het
experiment of wanneer er een te groot negatief effect zou optreden.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Er is geen alternatieve methode, de studie van de rol van Fc receptoren
in de immuunrespons kan niet in vitro bestudeerd worden. Met behulp
van diermodellen hopen we meer inzicht te krijgen in mogelijke
behandelingsstrategieën van bepaalde auto-immuunziekten.

Op basis van jarenlange ervaring met het uitvoeren van muismodellen
en voorafgaande statistische analyse houden we ons aan een maximum
aantal van 6 muizen per groep. Dit is voldoende om statistische
significante resultaten te bekomen.

Het gebruik van muizen is noodzakelijk omdat deze diersoort de
mogelijkheid biedt om proeven te doen in dieren waarin bepaalde
genen afwezig zijn (genetische deletie) en omdat er de meeste
experimentele tools beschikbaar zijn. De dieren worden verdoofd indien
nodig tijdens de behandeling. Vervolgens wordt de algemene
gezondheidstoestand van de dieren dagelijks opgevolgd. De dieren
worden geëuthaniseerd indien er ongemakken opgemerkt worden die
niet in overeenstemming zijn met de humane eindpunten.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Onderzoek naar de rol van Fc receptoren in een muismodel voor
autoimmuniteit

Looptijd van het project

3 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

autoimmuniteit, FcR, IgG, antigen presentatie, DCs

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Fc receptoren spelen een belangrijke rol voor de halfwaardetijd van IgG
antilichamen in circulatie. In deze expermenten zal getest worden of Fc
receptoren ook een rol spelen in antigen presentatie door DCs tijdens
een model van autoimmuniteit

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit zou in de toekomst gebruikt kunnen worden in autoimmuunmodellen waar naast autoreactive IgG antilichamen ook
antigen-presentatie een belangrijke rol speelt.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Muizen, 1488

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Uit ervaring weten we dat er weinig negatieve effecten optreden bij de
voorgestelde proeven. De behandelingen van de dieren gebeuren indien
nodig onder verdoving, de gezondheid van de dieren wordt dagelijks
gecontroleerd en de dieren worden geëuthanaseerd na afloop van het
experiment of wanneer er een te groot negatief effect zou optreden.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Er is geen alternatieve methode, de studie van de immuunrespons en
de histologische veranderingen die ontstaan tijdens de ontwikkeling van
auto-immuniteit kunnen niet in vitro bestudeerd worden. Met behulp
van diermodellen hopen we meer inzicht te krijgen in de mogelijke
behandelingsstrategieën.

Op basis van jarenlange ervaring met het uitvoeren van deze modellen
voor auto-immuniteit en voorafgaande statistische analyse houden we
ons aan een maximum aantal van 8 muizen per groep. Dit is voldoende
om statistische significante resultaten te bekomen.

Het gebruik van muizen is noodzakelijk omdat deze diersoort de
mogelijkheid biedt om proeven te doen in dieren waarin bepaalde
genen afwezig zijn (genetische deletie) en omdat er de meeste
experimentele tools beschikbaar zijn. De dieren worden verdoofd indien
nodig tijdens de behandeling. Vervolgens wordt de algemene
gezondheidstoestand van de dieren dagelijks opgevolgd. De dieren
worden geëuthaniseerd indien er ongemakken opgemerkt worden die
niet in overeenstemming zijn met de humane eindpunten.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Nieuwe antivirale middelen tegen RSV

Looptijd van het project

2 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Respiratoir syncytieel virus, antivirale antilichamen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Infecties met het Respiratoir Syncytieel Virus (RSV) zijn een belangrijke
oorzaak van luchtweginfecties in jonge kinderen en ouderen. Er is noch
een vaccin noch een specifiek antiviraal middel beschikbaar om dit virus
te bestrijden. In ons labo hebben we aangetoond dat specifieke eiwitten
beschreming kunnen bieden tegen RSV infecties door te verhinderen dat
het RSV virus cellen van de gastheer kunnen binnendringen. Het doel
van dit project is om dergelijke eiwitten verder te optimaliseren om een
nieuw antiviraal middel te bekomen dat in een klinische setting kan
gebruikt worden. Tijdens dit project zullen we nagaan of we het eiwit
zodanig kunnen aanpassen dat het langer aanwezig blijft in de long. Ook
zullen we de therapeutische werking van de aangepaste eiwitten
nagaan in het muismodel.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Infecties veroorzaakt door RSV zijn wereldwijd de belangrijkste oorzaak
van acute lagere luchtweginfecties bij kinderen. In 1 tot 2% van de
gevallen van RSV-infectie is hospitalisatie noodzakelijk. Aangezien RSVinfecties niet leiden tot een langlevende immuunbescherming kunnen
ze herhaaldelijk optreden gedurende het hele leven. Er is nog steeds
geen vaccin noch een specifiek antiviraal middel voorhanden. Er is nood
aan een doeltreffend, betaalbaar en makkelijk toe te dienen anti-RSV
medicijn. De eiwitten die getest worden in dit muisexperiment kunnen,
indien de uitkomst van dit experiment positief is, leiden tot een anti-RSV
geneesmiddel om geinfecteerde patienten te behandelen. Bovendien
kan een dergelijk geneesmiddel de basis vormen voor een passief vaccin
(profylactish antilichaam) dat potenter en goedkoper is dan Synagis.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Voor dit experiment zullen 132 BALB/c muizen gebruikt worden.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke

De muizen zullen geïnfecteerd worden met een RSV virus. Infectie van
muizen met dit virus leidt tot een beperkt en transient verlies van
lichaamsgewicht. Als onverwacht het lichaamsgewicht met meer dan
25% zakt zullen deze muizen geëuthanaseerd worden via cervicale
dislocatie om hun lijden te beperken.
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of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het antivirale eiwit is reeds in vitro en in muizen geanalyseerd. In dit
project willen we de therapeutische activiteit van dit eiwit verbeteren.
Op deze manier zullen we mogelijks een anti-RSV middel bekomen dat
in een klinische setting kan gebruikt worden. Het beoordelen van deze
verhoogde therapeutische activiteit dient in een echte longomgeving te
gebeuren. Deze experimenten zijn complementair met in vitro testen.

Er worden niet meer muizen gebruikt dan strikt nodig is om relevante
resultaten te bekomen. Voorgaande experimenten uit ons labo leren
ons dat zes muizen per behandelingsgroep het minimum is om
statistisch significante en relevante resultaten te bekomen.

In dit experiment worden BALB/c muizen gebruikt. Dit is de muizenstam
waarin RSV het beste repliceert. Dagelijks wordt er gecontroleerd of er
voldoende water en voedsel aanwezig is voor de muizen. Tijdens het
experiment wordt het lichaamsgewicht van de muizen dagelijks
gemeten om te controleren of de muizen niet te ziek worden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Onderzoek naar de efficientie van nieuwe hydrogelcomposities in
wondheling

Looptijd van het project

6 maanden

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

wondheling, diabetes, hydrogel

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

In deze proefopstelling wensen we na te gaan of nieuw gegenereerde
hydrogelen een bevorderende werking hebben op wondheling in de
huid. Chronische wonden, zoals veneuze verzweringen en
doorligwonden, zijn een vaak voorkomend probleem voornamelijk in
ouderen en diabetici. HIer wensen we de effecten van nieuw
ontwikkelde hydrogelen op wondheling na te gaan. Het is reeds
bewezen dat een vochtige wondomgeving een betere genezing
bewerkstelligt. Wij ontwikkelden nieuwe hydrogelen die in staat zijn
biologische processen die nefast zijn voor regeneratie van de huid te
blokkeren. Hier wensen we na te gaan of deze hydrogelen wondheling
versnellen in vergelijking tot de huidige 'standard of care'.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Het ontwikkelen van nieuwe hydrogelen die het sluiten van cutane
wonden kunnen versnellen, kan leiden tot een betere wondzorg bij
diabetici en patienten met doorligwonden. In dit project wordt de
biologische respons op de hydrogelen getest in vergelijking tot de
huidige standaard behandelingen van chronische wonden.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

100 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

Het doden van de dieren zal gebeuren op het einde van het experiment
door middel van cervicale dislocatie, wat leidt tot een minimum aan
lijden. Bij verwonding ondervinden de dieren gematigd ongemak (P2).
Alle verwondingsprocedures worden toegepast onder algemene
verdoving en met gebruik van pijnstillers, waardoor het lijden
geminimaliseerd worden.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

De regulatie van wondheling en de immuunreacties die hiermee
gepaard gaan, beperken zich niet tot 1 celtype. Het is de interactie met
van het huidepitheel met andere celtypes die de snelhuid van
wondheling bepaalt. Voor therapeutische doeleinden is het belangrijk
om na te gaan wat het effect van de hydrogelen is op epitheelcellen en
immuuncellen.

Statistische testen hebben bepaald wat het minimum aantal dieren is
noodzakelijk om het experiment goed te kunnen uitvoeren.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het gebruik van genetisch gemodificeerde muizen laat ons toe om
wondheling te bestuderen in muizen die lijden aan diabetes. De
gebruikte diermodellen geven de beste weergave van het ziekteverloop
zoals die bij de mens wordt waargenomen. Daarom kunnen eventuele
therapeutische bevindingen gecorreleerd worden met de menselijke
situatie. Het ongemak voor de dieren wordt geminimaliseerd door het
ziektemodel tijdig te stoppen en zo weinig mogelijk experimenten uit te
voeren op levende dieren.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Analyse van de de choroid plexus epitheelcellen die de bloedcerebrospinaal vocht barrière vormen in een muismodel voor de ziekte
van Parkinson.

Looptijd van het project

2018-2021

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Ziekte van Parkinson (ZvP) ; Choroid plexus epitheelcellen (CPE) ; bloedcerebrospinaal vocht barrière (BCSVB)

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

De choroid plexus epitheelcellen vormen de bloed-cerebrospinaal vocht
barrière die belangrijk is voor het behoud van de homeostase in de
hersenen. Het beschadigen van deze barrière kan de hersenen
aantasten en bijdragen tot neurodegeneratieve aandoeningen zoals de
ziekte van Parkinson (ZvP). De ZvP is de tweede meest frequente
neurodegeneratieve ziekte waarbij momenteel enkel symptomatische
behandeling mogelijk is. Doordat de diagnose momenteel niet in een
vroeg stadium kan worden gesteld, is het ook moeilijk om nieuwe
neuroprotectieve of preventieve behandelingen te ontwikkelen. De ZvP
vertegenwoordigt bijgevolg een grote last op onze maatschappij en
gezondheidssysteem. Het gebruik van muismodellen in het onderzoek
naar deze ziekte kan bijdragen tot de identificatie en evaluatie van
nieuwe therapeutische targets.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De bedoeling van dit onderzoek is na te gaan wat er gebeurt ter hoogte
van de choroid plexus epitheelcellen in een muismodel voor de ziekte
van Parkinson. Dit kan mogelijks resulteren in de identificatie van
nieuwe therapeutische targets om ouderdomsgerelateerde
aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson te behandelen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

wild-type C57BL/6 mice, 1188

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van

De muizen zullen symptomen ontwikkelen die passen binnen de ziekte
van Parkinson (constipatie, bradykinesie, rigiditeit, …). Door hen
regelmatig op te volgen kunnen we de evolutie van de symptomen
nagaan en ingrijpen vooraleer het lijden van de muis te groot wordt.
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deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De manier waarop de hersenen functioneren tijdens de ziekte van
Parkinson en de verschillende cellen die hierbij met elkaar interageren
kan niet 100% gesimuleerd worden in celsystemen.

Op basis van de literatuur en vroegere experimenten hebben we een
gefundeerd idee hoeveel variatie er is bij de geplande experimenten. Op
basis daarvan en op basis van een power analyse hebben we bepaald
hoeveel dieren er minimaal gebruikt zullen worden om betrouwbare
resultaten te bekomen en hiermee is ook rekening gehouden in deze
aanvraag.

De muis is het modelorganisme bij zoogdieren. Hun centraal
zenuwstelsel is erg gelijkend aan dat van mensen, waardoor ze een goed
model zijn voor de ziekte De muis is het modelorganisme bij zoogdieren.
Hun centraal zenuwstelsel is erg gelijkend aan dat van mensen,
waardoor ze een goed model zijn voor de ziekte van Parkinson.
Tijdens operaties worden de muizen steeds volledig verdoofd en
wanneer zij te ziek zouden worden, zullen wij ze op een humane en
pijnloze methode euthanaseren.Parkinson.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Analyse van de motorische en niet-motorische functie in een muismodel
voor de ziekte van Parkinson.

Looptijd van het project

2018-2021

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Ziekte van Parkinson (ZvP) ; motorische functie test ; niet-motorische
functie test

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

De choroid plexus epitheelcellen vormen de bloed-cerebrospinaal vocht
barrière die belangrijk is voor het behoud van de homeostase in de
hersenen. Het beschadigen van deze barrière kan de hersenen
aantasten en bijdragen tot neurodegeneratieve aandoeningen zoals de
ziekte van Parkinson (ZvP). De ZvP is de tweede meest frequente
neurodegeneratieve ziekte waarbij momenteel enkel symptomatische
behandeling mogelijk is. Doordat de diagnose momenteel niet in een
vroeg stadium kan worden gesteld, is het ook moeilijk om nieuwe
neuroprotectieve of preventieve behandelingen te ontwikkelen. De ZvP
vertegenwoordigt bijgevolg een grote last op onze maatschappij en
gezondheidssysteem. Het gebruik van muismodellen in het onderzoek
naar deze ziekte kan bijdragen tot de identificatie en evaluatie van
nieuwe therapeutische targets.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De bedoeling van dit onderzoek is het evalueren van de motorische en
niet-motorische functie in een muismodel voor de ziekte van Parkinson.
In de toekomst kan dit model worden ingezet bij het valideren van
verschillende therapeutische interventies.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

wild-type C57BL/6 mice, 72

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het

De muizen zullen symptomen ontwikkelen die passen binnen de ziekte
van Parkinson (constipatie, bradykinesie, rigiditeit, …). Door hen
regelmatig op te volgen kunnen we de evolutie van de symptomen
nagaan en ingrijpen vooraleer het lijden van de muis te groot wordt.
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uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De manier waarop de hersenen functioneren tijdens de ziekte van
Parkinson en de verschillende cellen die hierbij met elkaar interageren
kan niet 100% gesimuleerd worden in celsystemen.

Op basis van de literatuur en vroegere experimenten hebben we een
gefundeerd idee hoeveel variatie er is bij de geplande experimenten. Op
basis daarvan en op basis van een power analyse hebben we bepaald
hoeveel dieren er minimaal gebruikt zullen worden om betrouwbare
resultaten te bekomen en hiermee is ook rekening gehouden in deze
aanvraag.

De muis is het modelorganisme bij zoogdieren. Hun centraal
zenuwstelsel is erg gelijkend aan dat van mensen, waardoor ze een goed
model zijn voor de ziekte van Parkinson.
Tijdens operaties worden de muizen steeds volledig verdoofd en
wanneer zij te ziek zouden worden, zullen wij ze op een humane en
pijnloze methode euthanaseren. Ook tijdens de motorische en nietmotorische functie testen worden de muizen van dichtbij opgevolgd en
worden de experimenten stop gezet bij tekenen van stress.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Studie van het effect van systemische toediening van TUDCA op een HE
muismodel

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Hepatische encefalopathie, TUDCA, CBDL

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Validatie van het effect van de ER stress modulator TUDCA in het CBDL
muismodel voor HE

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Evaluatie van TUDCA als mogelijke preventieve en therapeutische
modaliteit met rechtstreeks effect op de hersenen bij patiënten met
hepatische encephalopathie. Inzicht verkrijgen in de rol van ER-stress in
de pathogenese van HE.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Swiss muizen, 136 dieren

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Klasse P3 door inductie van levercirrose. Klasse P1 voor de verschillende
procedures (CBDL, injecties, verdoving). Klasse P1 voor de transcardiale
perfusie en isolaties. Alle dieren zullen uiteindelijk geëuthanaseerd
worden.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Er bestaat op heden geen methode die geen dieren gebruikt met
gelijkwaardige betrouwbaarheid. Dieren zijn nodig om extrapolatie naar
de mens te vrijwaren.

Duplicatie werd vermeden door het nagaan van de literatuur. Om
statistische significantie te bereiken zijn 12 dieren per groep nodig
(gebaseerd op preliminaire data van CBDL ratten). Rekening houdende
met 3 mislukte experimenten per groep en 10% mortaliteit komen we
aan 17 dieren per groep.

Het gaat om een reeds gevalideerd model voor de te bestuderen ziekte.
Het tijdsinterval waarin symptomen en complicaties van hepatische
encefalopathie wordt verkregen is aanvaardbaar en naar de toekomst
toe biedt het meer perspectieven zoals knockout.
Peroperatief anesthesie. Pre-, per- en postoperatief pijnstilling wordt
voorzien. Dagelijkse postoperatieve controle met parametercontrole ter
bepaling het welzijn van de dieren. Euthanasie op het einde van de
proef en bij onaanvaardbaar hoog ongemak (op basis van vooraf
bepaalde criteria).

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Studie van het effect van N-glycosylatie op de immunogeniciteit van
recombinante eiwit-vaccins tegen influenza A virussen

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Influenza A virus, N-glycosylatie, vaccin

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

In dit project wensen we na te gaan of N-glycanen een rol spelen bij de
bescherming door recombinante eiwit-vaccins tegen een influenza A
virus infectie. N-glycanen dragen mogelijk bij tot het afschermen van de
immuun-dominante influenza eiwitten hemagglutinine en
neuraminidase voor het immuunsysteem van de gastheer.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Influenza virussen vormen op heden nog steeds een belangrijk
gezondheidsrisico voor mens en dier met naar schatting 3 tot 5 miljoen
ernstige infecties en 250,000 tot 500,000 sterftegevallen bij de mens
tijdens jaarlijkse epidemieën. In de Verenigde Staten alleen al worden
de jaarlijkse kosten voor influenza epidemieën geschat tussen 71 en 167
miljard $. Een beter beschermend influenza vaccin is dus zeer gewenst
ter vervanging van de huidige erkende vaccins die jaarlijks toegediend
en aangepast moeten worden door antigene veranderingen van
influenza virussen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Muizen (BALB/c stam), aantal = 840 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De muizen zullen op 3 manieren gevaccineerd worden (intramusculair
onder isofluraan-gebaseerde verdoving, intraperitoneaal of subcutaan).
De last van deze handelingen wordt beschouwd als licht. Gedurende de
vaccinaties zullen bloedafnames gebeuren door puncties van de
staartvenen (licht). Een deel van de muizen zal ook geïnfecteerd worden
met influenza virussen, welke aanleiding kunnen geven tot duidelijke
ziekteverschijnselen zoals verlies van lichaamsgewicht (ernstig). Het
lichaamsgewicht en algemeen voorkomen van de muizen zal dagelijks
opgevolgd worden en wanneer een verlies van 25% lichaamsgewicht
wordt waargenomen, zullen de respectievelijke muizen geëuthanaseerd
worden door cervicale dislocatie.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De inductie van immuunresponsen na vaccinatie is bijzonder complex en
afhankelijk van talloze immuuncellen (aangeboren immuuncellen, T - en
B-cellen) en immuun-eiwitten (cytokines, chemokines, ...). Hoewel de
wetenschap steeds verder staat in het begrijpen van deze
immuunresponsen, is het op heden (nog) niet mogelijk om deze
responsen volledig na te bootsen in dierloze methoden.

Op basis van de variatie van gemeten parameters binnen vergelijkbare
experimenten, kan statistisch benaderd worden wat het minimum
aantal muizen nodig is om statistisch relevante data te bekomen.

Op heden worden muizen het vaakst gebruikt als proefdiermodel voor
influenza virus infecties door hun relatief lage kostprijs, beperkte
grootte en vooral door de beschikbaarheid van talloze moleculaire
technieken en middelen. Door opeenvolgende passages in muizen
kunnen muis-geadapteerde influenza virus stammen gegenereerd
worden. Waar mogelijk zal verdoving gebruikt worden om eventueel
ongemak zoveel mogelijk te beperken, namelijk via de inhalatie van
isofluraan (intramusculaire injecties en intranasale infecties) of de
intraperitoneale injectie van een lethale dosis pentobarbital (terminale
bloeding). Een mogelijks lethale influenza virus infectie kan leiden tot
(ernstige) ziektesymptomen zoals verlies van lichaamsgewicht. Het
lichaamsgewicht zal dagelijks opgevolgd worden, waarbij muizen
geëuthanaseerd zullen worden bij een gewichtsverlies van 25%, een
gangbare ethische norm in het influenza onderzoeksveld.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Onderzoek naar de rol van pathogene mutaties in het gen Roquin1 in de
ontwikkeling van immuunziekten

Looptijd van het project

3 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Inflammatie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

In dit project bestuderen we een pathogene mutatie in het gen Roquin1.
Onze hypothese is dat deze mutatie de functie van Roquin1 blokkeert en
leidt tot een overactivatie van het immuunsysteem in de dragers van
deze mutatie. Door het bestuderen van de muis met een gelijkaardige
afwijking in Roquin1 hopen we aan te tonen dat deze mutatie inderdaad
de ziekte van onze patienten uitlokt. De voorgestelde proeven zullen
ook preklinisch bewijs leveren welke therapie nuttig kan zijn in het
bestrijden van deze zieke.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

In deze studie willen we de causale rol van een mutatie in Roquin1
aantonen in de immuunstoornis van onze patienten. Deze patienten
leiden aan een overactivatie van hun immuunsysteem. Zeldzame
mutaties in genen kunnen aanleiding geven tot immuunstoornissen met
belangrijke gevolgen voor de gezondheid van de patient. Translationele
studies die de causale rol van het gen, het mechanisme en een
potentiele therapie kunnen aantonen zijn van cruciaal belang voor de
ontwikkeling van innovatieve behandelingen. Even belangrijk is het feit
dat deze mutaties ons leren hoe ons immuunsysteem functioneert en
kunnen leiden tot doorbraken in andere delen van de immunologie.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

In totaal zullen 264 muizen gebruikt worden (C57BL/6.SJL-Ptprca
Pepcb/BoyJ en C57Bl/6 muizen)

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

Het lijden van deze dieren valt onder de categorie matig (P2). Dit is
voornamelijk het gevolg van de bestraling en de
beenmergtransplantatie. Verder lijden is te verwachten ten gevolge van
injecties met immunostimulantia en potentiele geneesmiddelen. Al deze
dieren worden op het einde van de proeg geeuthanaseerd voor de
verder bestudering van de immuunrespons.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Voor het bewijzen van de causale rol van deze mutatie in Roquin1 in de
ontwikkeling van immuunziektes is de bestudering van transgene
muizen in een dierenmodel die gelijkaardige pathologie uitlokt
noodzakelijk. Een dierloze methode is tot op heden niet beschikbaar.

Door het bestuderen vande beschikbare literatuur zijn we in staat
geweest om met een 90% statistische zekerheid te stellen dat het aantal
dieren dat we gebruiken in onze studies voldoende is om het gewenste
effect te observeren.

Tot op heden is de studie van het immuunsysteem in de transgene muis
nog altijd de gouden standaard in deze lijn van onderzoek. In
vergelijking met dieren van lagere klassen (zebravissen, nematoden)
hebben muizen een meer gelijkaardig immuunsysteem die aanleiding
geeft tot de ontwikkeling van ziektemodellen die kunnen gebruikt
worden om humane pathologie beter te begrijpen. Verder is de muis
ook de diersoort van onze voorkeur omdat hier de technologie die ons
toelaat om aanpassingen te maken in het genoom beschikbaar is. In de
voorgestelde proeven gaan we de dieren dagelijks opvolgen (visuele
inspectie en wegen) zodat de negatieve effecten op het welzijn van de
dieren to een minimum beperkt blijven. Verder krijgen de dieren ook
een preventieve behandeling met antibiotica zodat mogelijke negatieve
gevolgen van de bestraling beperkt blijven.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Karakterisering van de fysiologische functie van een nieuw psoriasis
geassocieerd gen

Looptijd van het project

2 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

psoriasis, inflammatie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Psoriasis is een auto-inflammatoire ziekte die een grote invloed heeft op
de huid en andere organen, en voor een verminderde levenskwaliteit
zorgt. 40% van de mensen die lijden aan psoriasis zijn gefrustreerd door
de ineffectiviteit van de huidige therapieën. Een beter begrip van de
complexe pathologie van deze ziekte is noodzakelijk om nieuwe
therapieën te ontwikkelen. In dit project willen we de fysiologische
functie van het nieuwe psoriasis geassocieerde gen verder
karakteriseren.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

We willen een beter begrip krijgen van de rol van een psoriasis
geassocieerd gen in huid ontsteking en een nieuw mogelijk
therapeutisch target karakteriseren.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

C57BL/6 eigen kweek muislijnen. 10 muizen per groep per model.
Totaal aantal 260

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Muizen zullen last ondervinden door de ontwikkeling van
huidontsteking en een daling in het lichaamsgewicht (P3). Daarom zal
het welzijn van de dieren regelmatig worden geëvalueerd door
gekwalificeerd personeel. Van zodra het lichaamsgewicht zakt tot 20 %
van het oorspronkelijke gewicht of bij snelle lichamelijke achteruitgang,
zullen de muizen geëuthanaseerd worden.

1478

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Psoriasis is een complexe ziekte, waarbij wisselwerking tussen
verschillende cellen, zoals T lymfocyten en keratinocyten, leidt tot
pathologie ontwikkeling. Dus, moeten wij een complex organisme
gebruiken om de juiste omstandigheden te recreëren. Daarom is het
gebruik van in vivo muismodellen essentieel voor het bestuderen van de
psoriasis pathologie.

We gebruiken statistische analyse om het gebruik van het minimum
aantal dieren te verzekeren. Bovendien werd uitvoerig nagegaan of deze
proeven nog niet uitgevoerd werden en of er alternatieven voor handen
zijn.

Het gebruik van muizen is momenteel de enige redelijke keuze om de
vragen die we hebben te beantwoorden (zie ook punt 1. Vervanging).
Het welzijn van de dieren wordt voor- en tijdens de proef heel
regelmatig opgevolgd door een ervaren proefleider. Zowel de activiteit,
houding, gewicht en temperatuur zullen dagelijks nagegaan worden. Bij
te ernstige ziekteverschijnselen zullen de dieren onmiddellijk
geëuthanaseerd worden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Gebruik van een eiwit om muizen te beschermen tegen allergische
asthma

Looptijd van het project

3 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Allergische asthma, muismodel, eiwit, pulmonair

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Allergische asthma is een chronische inflammatoire longziekte waar
momenteel meer dan 300 miljoen mensen aan lijden, en de incidentie
blijft stijgen. De enige huidige behandeling die op het ziekteproces zelf
inwerkt en niet louter de symptomen reduceert, is specifieke
immunotherapie (SIT). Hierbij worden stijgende hoeveelheden van het
relevante allergeen geïnjecteerd om hyporesponsiviteit op te wekken.
SIT kent echter vele nadelen en het actiemechanisme is nog
onvoldoende begrepen. In dit project willen we in muizen een nieuw
eiwit testen voor zijn potentieel om tolerantie te induceren, en dit via
een veelbelovende toedieningsmethode die in opkomst is. We willen
ook begrijpen hoe dit eiwit precies tolerantie opwekt.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Meer kennis over welke veranderingen in de immuunreactie SIT precies
opwekt en over hoe tolerantie ontstaat, kan uiteindelijk leiden tot
betere toedieningsregimes (dosering en timing) en administratieroutes,
gebruik van meer tolerogene of veiligere peptides of eiwitten,
enzovoort. Het kan tot ontwikkelingen leiden om de (soms zeer
ernstige) bijwerkingen tot een minimum te reduceren en om de
noodzakelijke tijdsduur van de therapie zo goed mogelijk in te schatten.
Bovendien kan het geteste eiwit zelf mogelijks ook klinisch toepasbaar
worden.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

192 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?

Het lijden van de dieren is relatief beperkt. We zullen de dieren
allergisch maken voor huisstofmijt, om dan te onderzoeken of de
allergie verhinderd kan worden door toediening van het eiwit.
Huisstofmijt en het eiwit zullen toegediend worden onder verdoving,
zodat dit pijnloos is. De asthma die wordt opgewekt is relatief mild en
de dieren hebben hier weinig last van. Daarna worden de dieren via
injectie van een overdosis verdovingsmiddel opgeofferd om alle
analyses te kunnen uitvoeren.
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Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het immuunsysteem en allergische immuunreacties zijn zeer complex
en kunnen met geen mogelijkheid volledig nagebouwd worden in
celculturen. Voor immunologische studies is het daarom noodzakelijk
om met levende dieren te werken.

Door ervaring in het lab met muisproeven en door een poweranalyse
weten we hoeveel muizen er nodig zijn om bepaalde grote effecten op
een statistisch significante wijze te kunnen aantonen. We gebruiken het
minimaal aantal dieren dat hiervoor nodig is en zijn enkel
geïnteresseerd in duidelijke, robuuste effecten.

Muizen worden typisch gebruikt voor immunologisch onderzoek omdat
het immuunsysteem van muis en mens veel parallellen vertoont en
resultaten bij muizen dus vaak translationeel zijn naar de menselijke
situatie. Omdat muizen zo vaak voor deze doelstelling gebruikt worden,
zijn er bovendien veel tools beschikbaar om het immuunsysteem van
muizen tot in de details te onderzoeken en te ontrafelen. Het lijden de
dieren wordt geminimaliseerd door ze te verdoven voor de meeste
behandelingen en ze pijnloos op te offeren voor de analyse. Zo worden
ze de interventies zo weinig mogelijk gewaar.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Nieuwe asparaginase varianten voor de behandeling van borstkanker
metastase

Looptijd van het project
Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

borstkanker, metastase

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Vergelijken van anti-(borst)kanker eigenschappen van nieuwe minder
toxische en stabielere varianten van L-asparaginase

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

L-asparaginase wordt in de kliniek gebruikt om kinderen met acute
lymfatische leukemia (ALL) te behandelen. Het gebruik van deze
enzymen in de kliniek is echter niet optimaal vanwege het veelvuldig
optreden van toxiciteit en immuunreacties. Aangezien deze toxiciteiten
sterker zijn bij volwassen patiënten, wordt L-asparaginase voornamelijk
gebruikt in de kinderoncologie. Het vinden van minder toxische
varianten helpt niet alleen kinderen die momenteel worden behandeld
met asparaginase, maar stelt ons ook in staat om L-asparaginase te
gebruiken voor volwassen patiënten, en opent het therapeutisch
potentieel voor solide kankertypen zoals borstkanker, pancreaskanker
en ovariumkanker.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

muizen en 2 experimenten met telkens ongeveer 75 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

De muizen zullen borsttumoren en eventueel metastasen ontwikkelen.
Het lijden van het dier zal zoveel mogelijk beperkt worden aangezien ze
ten laatste zullen opgeofferd worden bij het bereiken van één van
volgende humane eindpunten: een tumorgrootte van 1,5 cm3; een
gewichtsverlies van 20%; onvermogen om te eten/drinken/zich voort te
bewegen (=duidelijke tekenen van pijn). De dieren zullen opgeofferd
worden via cervicale dislocatie en de borst(kanker)ontwikkeling zal
nauwkeurig geanalyseerd worden.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

In het kader van dit project werden reeds verschillende experimenten in
vitro uitgevoerd. Verdere bevestiging en verder onderzoek is enkel in
vivo mogelijk. Dit omdat meermaals bewezen is dat complexe
interacties tussen verschillende cel- en weefseltypes cruciaal is in
kankerprogressie. Deze complexe tumoromgeving kan niet in vitro
nagebootst worden.

Literatuuronderzoek leert dat de gekozen experimenten nog niet zijn
uitgevoerd (of toch zeker niet gedocumenteerd). Het aantal proefdieren
dat we uiteindelijk zullen nodig hebben, is sterk afhankelijk van de
experimentele opzet van beide experimenten. Op basis van een
statische analyze en onze eerdere ervaringen met deze opzet hebben
we een berekening gedaan zodat gewaarborgd wordt dat enkel
minimum aantal dieren wordt gebruikt.

Voor dit project is enkel een zoogdiermodel relevant. De muis is klein en
onze technieken zijn geoptimaliseerd voor dit dier. De dieren zullen ten
laatste opgeofferd worden bij: tumorgrootte van 1,5 cm3; 20%
gewichtsverlies; onvermogen om te eten/te drinken/voort te bewegen
(=tekenen van ongemak/pijn). De injecties zelf zullen uitgevoerd worden
door ervaren wetenschappers. Voor de injecties in (het vetweefsel van)
de borstklier zal pijnstilling gegeven worden omwille van het meer
invasieve karakter van deze ingreep.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Studie naar de rol van een pro-inflammatoir cytokine in inflammatoir
darmlijden gebruik makend van nestgenootcontroles met
genormaliseerde darm microbiota samenstellingen

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Inflammatoir darmlijden; colitis; pro-inflammatoir cytokine; darm
microbiota

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Inflammatoir darmlijden is een chronische inflammatoire stoornis van
de gastro-intestinale tractus (o.a. de ziekte van Crohn en colitis
ulcerosa). Desondanks het bestaan van therapieën zijn veel patiënten
therapie resistent. Deze therapie resistentie benadrukt het belang van
verder onderzoek naar de mechanismen van deze ziekte om zo
mogelijke nieuwe of verbeterde therapeutische targets te vinden. Meer
specifiek willen wij met dit project de rol en mechanismen van een proinflammatoir cytokine onderzoeken in een muis model voor colitis
ulcerosa.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Eerdere studies naar de rol van dit pro-inflammatoire cytokine
gebuikten niet optimale experimentele condities die een invloed kunnen
hebben op de samenstelling van de darm microbiota, waardoor de
resultaten van deze studies niet eenduidig de invloed van het cytokine
onderzochten. Daarom willen we de rol van dit cytokine in inflammatoir
darmlijden onderzoeken gebruik makend van nestgenootcontroles met
genormaliseerde darm microbiota samenstelling. Dit met als doel de
functie en werkingsmechanisme van dit cytokine in dit model te
achterhalen. Dit zal op termijn hopelijk onze kennis over inflammatoir
darmlijden verruimen en ons helpen mogelijke therapie strategieën te
ontwikkelen/verbeteren.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

108 muizen van 2 verschillende genotypes

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het

De muizen waarbij darm inflammatie wordt geïnduceerd kunnen een
beperkte mate van pijn en stress ervaren. Muizen die er slecht aan toe
zijn zullen geëuthanaseerd worden op een ethisch verantwoorde en
goedgekeurde manier (cervicale dislocatie en CO2). De muizen worden
gehuisvest volledig in overeenstemming met de Europese richtlijnen; de
kooien worden 2x per week gekuist en voorzien van vers drinkwater,
eten en kooibedekking.
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uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.
Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

Bij inflammatoir darmlijden is er een complex samenspel tussen de
darm microbiota en de verschillende celtypes van ons immuunsysteem
en de gastro-intestinale tractus. Daarom zijn in vivo studies cruciaal om
deze aandoeningen te bestuderen, iets wat niet nagebootst kan worden
door in vitro experimenten.

Om het optimale aantal dieren te berekenen dat nodig is om een
statistisch significant verschil te detecteren, werd een standaard
formule toegepast. Uitgaande van een standaard deviatie van 15%
hebben we 9 muizen per genotype en per experiment nodig. Ieder
specifiek experiment zal 3x herhaald worden.
Muis modellen zoals dit voor colitis ulcerosa dat zal gebruikt worden in
onze studie hebben al eerder bijgedragen tot het identificeren van
therapeutische targets voor humaan inflammatoir darmlijden. Verder
zijn mutante muizen deficiënt voor het pro-inflammatoire cytokine dat
we willen onderzoeken beschikbaar in het labo en is het labo volledig
uitgerust om dit colitis ulcerosa mutante muis model te analyseren. De
muizen zullen regelmatig en van nabij opgevolgd worden en gehuisvest
worden volgens de geldende richtlijnen.
De muizen zullen gehuisvest worden volgend de Europese richtlijnen.
Het gedrag van de dieren, alsook hun beweeglijkheid, reactievermogen,
eet- en drinklust, en hun vacht zullen zorgvuldig opgevolgd worden
tijdens de experimenten. Humane eindpunten zullen opgevolgd worden
hierbij rekening houdend met een verlies van 25% van hun
lichaamsgewicht of een lichaamstemperatuur die onder de 28°C zakt.
Wanneer dit het geval is, zullen de muizen geëuthanaseerd worden
door CO2 en cervicale dislocatie.
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Titel van het project

De Rol van hepatisch PPARa tijdens sepsis

Looptijd van het project

2 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

sepsis, inflammatie, vetmetabolisme

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Sepsis is een ernstige systemische inflammatoire aandoening die
jaarlijks duizenden levens opeist. Ondanks intensief onderzoek omtrent
de inflammatoire aspecten van sepsis, werd er nog steeds geen
werkende behandeling op de markt gebracht. Een belangrijke reden
hiervoor kan het gebrek aan focus op de metabole veranderingen na
sepsis zijn. Eerdere studies toonden aan dat er mogelijks heel wat
problemen zijn met het opwekken van energie. In dit project willen wij
nagaan welke veranderingen sepis ter hoogte van het
vetzuurmetabolisme teweeg brengt, aangezien vetreserves de grootste
energie bron is in tijden van nood.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Indien blijkt dat er ernstige problemen zijn bij het opwekken van energie
vanuit de vetreserves, is het belangrijk om te onderzoeken hoe dit
wordt veroorzaakt. Wanneer we meer zicht hebben op hoe dit
vetmetabolisme verstoord wordt, kunnen we misschien een manier
vinden om dit te voorkomen of te verhelpen en ervoor te zorgen dat
sepsis patiënten opnieuw voldoende energie kunnen produceren om
tegen de infectie te vechten. Zo kunnen we hoogstwaarschijnlijk
bijdragen tot het verlagen van de mortaliteit van sepsis.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Muizen, 672 dieren

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Wanneer injecties intraperitoneaal gegeven worden of wanneer de
temperatuur rectaal gemeten wordt, zal dit gelimiteerde pijn
veroorzaken (P1). In het geval sepsis geïnduceerd wordt door CLP
overlijden de dieren ongeveer 5-10 dagen in het geval van
letaliteitsexperimenten. De graad van de ernst is P3 (ernstig). Muizen
worden gedood door cervicale disclocatie na het experiment of eerder,
indien de temperatuur onder de 28°C gaat of wanneer meer dan 20%
van het lichaamsgewicht verloren wordt, in het geval van letaliteits
experimenten. Sepsis muizen zullen regelmatig op deze kenmerken
gecontroleerd worden.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Diermodellen voor sepsis zijn noodzakelijk om het mechanisme van
bepaalde pathways te onderzoeken om deze pathologie beter te leren
begrijpen. Door de vele gelijkenissen van het immuunsysteem en
metabole systeem in vertebrate species, zijn muis sepsis modellen
interessant om onze doelen te bereiken. Bij sepsis wordt een
systemische inflammatie opgewekt, waarbij meerdere organen
betrokken zijn. Hierdoor is het noodzakelijk om in vivo experimenten uit
te voeren.

Op basis van experimenten beschreven in verschillende gepubliceerde
artikels, kunnen we het goede aantal proefdieren dat nodig is voor elk
van de experimenten afleiden. Te veel proefdieren leidt tot een onnodig
lijden bij de dieren, maar te weinig proefdieren leidt tot onbetrouwbare
en dus nutteloze dierenproeven.

Muizen zijn vaak het modelorganisme bij zoogdieren. Er zijn heel wat
gelijkenissen tussen mens en muis omtrent het immuunsysteem en
metabole pathways. Het LPS endotoxemia model wordt algemeen
gebruikt in verkennende studies, nadien wordt overgegaan op het CLP
model indien deze verkennende studies hoopvol lijken. Het CLP model is
acuut en reproduceerbaar en vertoont een grote gelijkenis met sepis in
de mens. Om het lijden van de dieren zoveel mogelijk te beperken,
wordt de lichaamstemperatuur van de dieren tijdens de experimenten
strikt in het oog gehouden. Indien deze onder de 28°C gaan, worden de
muizen gedood met behulp van cervicale dislocatie. Daarnaast worden
de beweegelijkheid en het gewichtsverlies dagelijks gecontroleerd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Rol van HIF1alpha in sepsis

Looptijd van het project

2 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

sepsis, inflammatie, glycolyse

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Sepsis is een ernstige systemische inflammatoire aandoening die
jaarlijks duizenden levens opeist. Ondanks intensief onderzoek omtrent
de inflammatoire aspecten van sepsis, werd er nog steeds geen
werkende behandeling op de markt gebracht. Een belangrijke reden
hiervoor kan het gebrek aan focus op de metabole veranderingen na
sepsis zijn. Wij bestuderen de rol van glycolyse in lactaat productie
tijdens sepsis met focus op een belangrijke glycolyse mediator, namelijk
HIF1alpha.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De huidige behandeling voor sepsis is voornamelijk ondersteunend en is
gedurende de voorbije 30 jaar ongewijzigd gebleven. Sepsis komt
jaarlijks voor in zo'n 20 miljoen patiënten en dit vertegenwoordigt 10%
van alle patiënten op de intensieve zorgen. We kunnen dus stellen dat
sepsis een grote uitdaging is voor de huidige geneeskunde. Wij hopen
met ons onderzoek nieuwe therapiën voor sepsis te ontwikkelen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

448 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Wanneer injecties intraperitoneaal gegeven worden of wanneer de
temperatuur rectaal gemeten wordt, zal dit gelimiteerde pijn
veroorzaken (P1). In het geval sepsis geïnduceerd wordt door CLP duurt
het experiment ongeveer 5-10 dagen. De graad van de ernst is P3
(ernstig). Muizen worden gedood door cervicale disclocatie na het
experiment of eerder, indien de temperatuur onder de 28°C gaat of
wanneer meer dan 20% van het lichaamsgewicht verloren wordt. Sepsis
muizen zullen regelmatig op deze kenmerken gecontroleerd worden.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Diermodellen voor sepsis zijn noodzakelijk om het mechanisme van
bepaalde pathways te onderzoeken om deze pathologie beter te leren
begrijpen. Door de vele gelijkenissen van het immuunsysteem en
metabole systeem in vertebrate species, zijn muis sepsis modellen
interessant om onze doelen te bereiken. Bij sepsis wordt een
systemische inflammatie opgewekt, waarbij meerdere organen
betrokken zijn. Hierdoor is het noodzakelijk om in vivo experimenten uit
te voeren.

Op basis van experimenten beschreven in verschillende gepubliceerde
artikels, kunnen we het goede aantal proefdieren dat nodig is voor elk
van de experimenten afleiden. Te veel proefdieren leidt tot een onnodig
lijden bij de dieren, maar te weinig proefdieren leidt tot onbetrouwbare
en dus nutteloze dierenproeven.

Muizen zijn vaak het modelorganisme bij zoogdieren. Er zijn heel wat
gelijkenissen tussen mens en muis omtrent het immuunsysteem en
metabole pathways. Het LPS endotoxemia model wordt algemeen
gebruikt in verkennende studies, nadien wordt overgegaan op het CLP
model indien deze verkennende studies hoopvol lijken. Het CLP model is
acuut en reproduceerbaar en vertoont een grote gelijkenis met sepis in
de mens. Om het lijden van de dieren zoveel mogelijk te beperken,
wordt de lichaamstemperatuur van de dieren tijdens de experimenten
strikt in het oog gehouden. Indien deze onder de 28°C gaan, worden de
muizen gedood met behulp van cervicale dislocatie. Daarnaast worden
de beweegelijkheid en het gewichtsverlies dagelijks meermaals
gecontroleerd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Studie naar het beschermend effect van zink in neonatale sepsis

Looptijd van het project

2 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Neonatal sepsis, zinc, MTF-1, GR

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Sepsis is een van de meest voorkomende oorzaken van morbiditeit en
mortaliteit bij neonaten. Meer dan 40% van de sterfgevallen voor de
leeftijd van 5 jaar gebeuren tijdens de neonatale periode. Tot op heden
zijn de beschikbare behandelingen voornamelijk ondersteunend, zoals
antibiotica behandeling en het ondersteunen van de organen. In dit
onderzoek wil men de bescherming van zink aantonen in het TNF model
en onderzoeken welk mechanisme Zn gebruikt om deze bescherming te
induceren in neonatale sesis. Eenmaal dit mechanimse beter gekend is,
zal overgeschakeld worden op het cecal ligation and pucture model, wat
gekend is als gouden standaard binnen het sepsis domein.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit onderzoek zal leiden tot het inzicht krijgen in het
beschermingsmechanisme dat Zn gebruikt in neonatale sepsis en kan
bijdragen tot het vinden van een geschikte therapie voor
sepsispatiënten.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Muis, 935

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Gedurende dit onderzoek zal gebruik gemaakt worden van 10 dagen
oude pups in het TNF en CLP model. Tijdens de
overlevingsexperimenten worden de pups op regelmatige basis (3 maal
per dag) opgevolgd. Wanneer duidelijk is dat de pups erg lijden en zwak
zijn, worden de pups gedood via cervicale decapitatie.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

In vivo experimenten zijn in dit onderzoek onmisbaar om het belang
van zink in neonatale sepsis te onderzoeken. Neonatale sepsis is een
multisystemische aandoening. Dit maakt in vitro onderzoek moeilijk.
Verder wordt het belang van het microbioom en de compositie van de
moedermelk en het effect van Zn hierop eveneens verder onderzocht. In
onze context is het onmogelijk om in vitro studies uit te oefenen.

Het aantal muizen dat wordt gebruikt per proef is gebaseerd op reeds
gepubliceerde proeven die het minimaal aantal muizen aantonen die
nodig zijn om significante data te bekomen.

De huismuis is een gekend en zeer vaak gebruikt model voor medisch
onderzoek, en dus ook voor onderzoek naar neonatale sepsis. Negatieve
effecten op het welzijn van de dieren worden beperkt door het streng
opvolgen van de toestand van de dieren (minimum 3x/dag) en het
naleven van de regels die hier binnen het VIB toegepast worden.
Ongemak van de dieren zal eveneens vermeden worden door
bovenstaande maatregelen en door het euthaniseren van dieren indien
deze te veel pijn lijden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Graaf- en voedingsgedrag bij Europese paling

Looptijd van het project

1 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Graafexperiment; Voedingsexperiment; Gedragsstudie; Paling

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

De Europese paling is een ernstig bedreigde diersoort. Om het
uitsterven van deze soort te voorkomen werden Europese Management
Plannen opgesteld. Echter, meer dan 50% van deze plannen falen in het
behalen van hun doel. Een van deze redenen is het gebrek aan kennis
van het gedrag van de Europeese paling. In deze studie willen we dan
ook het graaf- en voedingsgedrag van de paling bestuderen in de
verschillende levensstadia die in de Europese wateren voorkomen
(glasaal, elver en gele paling). Daarnaast willen we kijken of
graafefficiëntie en -frequentie en voedingsgedrag afhankelijk is van de
paling zijn kopvorm (smal - intermediair - breed). Inzicht in dit gedrag
over de stadia heen en de potentiële link met kopvorm kan helpen in
het opstellen van meer efficiënte management plannen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Het is algemeen bekend dat een goede kennis van de ecologie van een
soort cruciaal is in het opstellen van goede beheerplannen. Aangezien
de Europese paling een bedreigde diersoort is en 50% van de huidige
management plannen falen in hun doelstellingen is het opstellen van
betere beheerplannen noodzakelijk. Deze studie zal ons inzicht
verschaffen in het algemeen gedrag van de Europese paling en kan
bijgevolg helpen met het opstellen van meer efficiënte plannen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Europese paling, 45 individuen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

Voor dit onderzoek verwachten wij dat de dieren weinig tot geen
negatieve effecten ervaren. De dieren zullen enkel lichte stress
ondervinden bij het verplaatsen van de dieren en bij het eenmalig
plaatsen van de VIE-tags. Aangezien er verder geen manipulatie van de
dieren zal gebeuren, kunnen deze na het experiment weer vrijgelaten
worden op hun vangstplaats.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

Aangezien we het algemeen gedrag van de Europese paling willen
bestuderen is het onmogelijk om dit dierloos te doen.

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Het aantal gebruikte individuen is het aantal minimaal nodig om
significante verschillen te vinden en variatie in gedrag te evalueren.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

We willen het algemeen gedrag van de Europese paling beschrijven en
moeten dus vanzelfsprekend ook met deze soort werken. Voor de
identificatie met VIE-tags worden de palingen eerst verdoofd met
kruidnagelolie. De palingen zelf worden gehouden in grote aquaria in
lage densiteiten om aggresie zo laag mogelijk te houden. De palingen
zelf worden dagelijks gecontroleerd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Identificatie en karakterisatie van een hersen-gericht nanobody

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

nanobody, hersen barrières

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Voor veel neurologische ziekten bestaat er op dit moment geen
behandeling. Veel compounds stranden in de klinische trials en er wordt
in de industrie steeds minder aandacht besteed aan het ontwikkelen
van nieuwe geneesmiddelen voor deze ziekten, ondanks het feit dat er
een grote afzetmarkt voor is. Eén van de redenen voor het falen van
veel therapieën, is dat de opname van vele stoffen in de hersenen wordt
verhinderd door de hersen barrières. Delivery naar de hersenen kan via
een transport systeem in de hersenen ter hoogte van deze barrière. In
dit experiment willen we compounds gericht tegen dit systeem die deze
barrière kan oversteken verder karakteriseren.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Compounds die over de barrière geraken, kunnen dan als tool gebruikt
worden om de hersenpenetratie van geneesmiddelen te verhogen. Dit
verhoogt de efficiëntie van deze geneesmiddelen voor de behandeling
van neurologische aandoeningen. Bovendien kunnen er lagere dosissen
perifeer toegediend worden, wat de productiekost sterk verlaagt. De
methode die we toepassen kan als platform gebruikt worden voor het
snel screenen van de capaciteit van andere compounds om de barrière
te kruisen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

842 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De muizen zullen intraperitoneaal of in de staart geïnjecteerd worden
wat een lage graad van lijden veroorzaakt. Daarnaast zullen er ook
cannules geplaatst worden en zullen de muizen ook
intracerebroventriculair geïnjecteerd worden. Deze procedures worden
onder verdoving uitgevoerd om het lijden zoveel mogelijk te beperken
en zal er een pijnstillende zalf aangebracht worden. Na verdoving zullen
een aantal organen geïsoleerd worden. Na het experiment worden de
muizen geëuthanaseerd volgens de EU richtlijnen.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

In dit project willen we onderzoeken of nanobodies gericht tegen een
transport systeem in de hersenen over de bloed-cerebrospinaal vocht
barrière geraken. Daarnaast willen we deze nanobodies verder
karakteriseren. In eerste instantie zullen een aantal testen in vitro
gebeuren, maar aangezien het niet altijd mogelijk om de resultaten van
in vitro testen te vertalen naar de situatie in vivo, zullen we ook gebruik
maken van muizen. Bovendien willen we nagaan of er iets verandert in
de ziekte van Alzheimer. Hiervoor is een muismodel noodzakelijk.

We gebruiken tijdens het experiment steeds zo weinig mogelijk muizen
om toch statistisch relevante resultaten te bekomen. Daarnaast zullen
telkens zo veel mogelijk parameters in één muis geëvalueerd worden
om elke muis ten volle te benutten.

De muis is internationaal gezien het meest gebruikte zoogdier model
voor de mens aangezien het immuunstelsel dicht aanleunt bij dat van de
mens. De muizen zullen continu gemonitord worden op basis van
lichaamstemperatuur, gewicht en gedrag. Muizen die te veel pijn lijden
worden onmiddellijk geëuthanaseerd. Ingrepen die pijn kunnen
veroorzaken worden steeds onder verdoving uitgevoerd. Daarnaast
wordt er voor gezorgd dat de muizen steeds toegang hebben tot water
en voedsel.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Selectie op basis van in vivo panning van van hersen-barrière kruisende
nanobodies

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

nanobodies; bloed-CSV barrière; neurodegeneratieve aandoeningen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Voor veel neurologische ziekten bestaat er op dit moment geen
behandeling. Veel compounds stranden in de klinische trials en er wordt
in de industrie steeds minder aandacht besteed aan het ontwikkelen
van nieuwe geneesmiddelen voor deze ziekten, ondanks het feit dat de
nood voor nieuwe medicatie hoog is. Eén van de redenen voor het falen
van veel therapieën, is dat de opname van vele stoffen in de hersenen
wordt verhinderd door de hersen barrières. Delivery naar de hersenen
kan via een transport systeem in de hersenen ter hoogte van deze
barrière. In dit experiment willen we nanobodies identificeren die deze
barrières kunnen kruisen zodat de geneesmiddelen de hersenen kunnen
bereiken.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Nanobodies die over de barrière geraken, zullen dan na verdere
karakterisatie als tool gebruikt worden om de hersenpenetratie van
geneesmiddelen te verhogen door hieraan gekoppeld te worden.
Hierdoor zouden beloftevolle geneesmiddelen die nu niet bruikbaar zijn
door te lage hersenpenetratie omgezet kunnen worden tot succesvolle
medicijnen. Bovendien kan onze aanpak leiden tot identificatie van
nieuwe, meer efficiënte transport systemen ter hoogte van de barrière.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

In dit experiment zullen we gebruik maken van een 714 muizen.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

De muizen zullen geïnjecteerd worden in de staart wat een lage graad
van lijden veroorzaakt. Na verdoving zullen een aantal organen
geïsoleerd worden. Na het experiment worden de muizen
geëuthanaseerd volgens de EU richtlijnen.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Klassieke in vitro faag selectie van de nanobodies geeft onvoldoende
informatie over hun capaciteit om de barrière te kruisen. Enkele in vitro
modellen van de barrière bestaan, maar deze reflecteren slechts in
beperkte mate de volledige situatie in vivo. Hierdoor is het noodzakelijk
om diermodellen te gebruiken.

We gebruiken tijdens het experiment steeds zo weinig mogelijk muizen
om toch statistisch relevante resultaten te bekomen. Daarnaast zullen
telkens zo veel mogelijk parameters van één muis geëvalueerd worden
om elke muis ten volle te benutten.

De muis is internationaal gezien het meest gebruikte zoogdier model
voor de mens door de hoge graad van homologie met de mens.
Bovendien zijn er muis lijnen beschikbaar die niet gevoelig zijn aan
endotoxine geïnduceerde shock wat een groot voordeel is voor dit
experiment. De muizen zullen continu gemonitord worden op basis van
lichaamstemperatuur, gewicht en gedrag. Muizen die te veel pijn lijden
worden onmiddellijk geëuthanaseerd. Ingrepen die pijn kunnen
veroorzaken worden steeds onder verdoving uitgevoerd. Er wordt ook
gezorgd dat de muizen steeds toegang hebben tot water en voedsel.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Identificatie en karakterisatie van een hersen-gericht nanobody via in
vivo elektroporatie

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

nanobody, hersen barrières

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Voor veel neurologische ziekten bestaat er op dit moment geen
behandeling. Veel compounds stranden in de klinische trials en er wordt
in de industrie steeds minder aandacht besteed aan het ontwikkelen
van nieuwe geneesmiddelen voor deze ziekten, ondanks het feit dat er
een grote afzetmarkt voor is. Eén van de redenen voor het falen van
veel therapieën, is dat de opname van vele stoffen in de hersenen wordt
verhinderd door de hersen barrières. Delivery naar de hersenen kan via
een transport systeem in de hersenen ter hoogte van deze barrière. In
dit experiment willen we een nanobody gericht tegen dit systeem
identificeren die deze barrière kan oversteken. Daarvoor zullen we
gebruik maken van een in vivo screening methode waarbij de
nanobodies direct in de muis geëlektroporeerd worden.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Compounds die over de barrière geraken, kunnen dan als tool gebruikt
worden om de hersenpenetratie van geneesmiddelen te verhogen. Dit
verhoogt de efficiëntie van deze geneesmiddelen voor de behandeling
van neurologische aandoeningen. Bovendien kunnen er lagere dosissen
perifeer toegediend worden, wat de productiekost sterk verlaagt. De
methode die we toepassen kan als platform gebruikt worden voor het
snel screenen van de capaciteit van andere compounds om de barrière
te kruisen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

924 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?

De elektroporatie wordt onder verdoving uitgevoerd en veroorzaakt een
lichte graad van ongemak. De intramusculaire en intraperitoneale
injecties veroorzaken ook een lichte graad van ongemak. Isolatie van het
cerebrospinaal vocht veroorzaakt matig ongemak. Deze procedure
wordt onder verdoving uitgevoerd waarna de dieren geëuthanaseerd
worden via transcardiale perfusie en decapitatie. Na het experiment
worden alle dieren geëuthanaseerd via cervicale dislocatie of
transcardiale perfusie en decapitatie na verdoving.
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Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.
Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

In dit project willen we onderzoeken of nanobodies gericht tegen een
transport systeem in de hersenen over de bloed-cerebrospinaal vocht
barrière geraken. Daarnaast willen we deze nanobodies verder
karakteriseren. In eerste instantie zullen een aantal testen in vitro
gebeuren, maar aangezien het niet altijd mogelijk om de resultaten van
in vitro testen te vertalen naar de situatie in vivo, zullen we ook gebruik
maken van muizen. Bovendien willen we nagaan of er iets verandert in
de ziekte van Alzheimer. Hiervoor is een muismodel noodzakelijk.

We gebruiken tijdens het experiment steeds zo weinig mogelijk muizen
om toch statistisch relevante resultaten te bekomen. Daarnaast zullen
telkens zo veel mogelijk parameters van één muis geëvalueerd worden
om elke muis ten volle te benutten.

De muis is internationaal gezien het meest gebruikte zoogdier model
voor de mens aangezien het immuunstelsel dicht aanleunt bij dat van de
mens. Daarnaast gebruiken we ook muis modellen voor de ziekte van
Alzheimer. We kozen voor twee verschillende modellen om de
verschillen tussen de modellen zoveel mogelijk op te vangen. De APPNL-G-F muizen zijn het nieuwste model dat we beschikbaar hebben
waarbij geen overexpressie van APP meer aanwezig is, in tegenstelling
tot de APP/PS1 muizen.
De muizen zullen continu gemonitord worden op basis van
lichaamstemperatuur, gewicht en gedrag. Muizen die te veel pijn lijden
worden onmiddellijk geëuthenaseerd. Ingrepen die pijn kunnen
veroorzaken worden steeds onder verdoving uitgevoerd. Daarnaast
wordt er voor gezorgd dat de muizen steeds toegang hebben tot water
en voedsel. Alle procedures worden onder verdoving uitgevoerd om het
ongemak voor de dieren zoveel mogelijk te beperken.
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Titel van het project

Onderzoek naar de inducite van een anti-tumor immuunrespons na
injectie van MLKL expresserende MVAs

Looptijd van het project

oktober 2018-oktober 2020

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

MVA, immunogene celdood, immunotherapie, anti-tumor immuniteit

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het doel van dit onderzoek is de ontwikkeling van een nieuwe
vaccinatiestrategie die bescherming biedt tegen ziektes zoals kanker.
Huidige vacinatiestrategieën zijn gebaseerd op het opwekken van
voornamelijk antilichaamantwoorden en zijn niet in staat om een
voldoende sterk cytotoxische T-celantwoord op te wekken. Zulke
cytotoxische T-cellen (CTLs) kunnen snel en efficiënt cellen doden die
een bedreiging vormen tegen het organisme. Zo kunnen CTL’s reservoirs
van viraal geïnfecteerde cellen controleren waardoor ze een cruciale rol
spelen in het gevecht tegen chronische virale infecties. Tevens zijn ze
ook van belang om kankercellen te herkennen en af te doden.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Indien uit de voorgestelde experimenten blijkt dat het gebruik MLKL
expresserende MVA's een sterk cytotoxisch T-celantwoord opwekt, kan
dit adjuvant onderzocht worden voor vaccintie tegen chronische virale
infecties maar ook voor vaccins tegen kanker. Huidige
vaccinatiestrategiën zijn namelijk niet in staat om sterke cytotoxische Tcellen op te wekken.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

500 C57BL/6 en 180 Balv/c muizn

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

Muizen worden geïnjecteerd met tumorcellen in de flank. Tumorgroei
zal elke 2 dagen worden opgevolgd. Wanneer de tumor een diameter
heeft die groter is dan 10 mm, of op he teinde van het experiment zal
de muis worden geëuthanaseerd via cervicale dyslocatie. De
meerderheid van de muizen zal worden gevaccineerd. We verwachten
dat deze muizen zullen beschermd zijn tegen tumorgroei. Voor de
andere muizen zal de last licht tot matig zijn.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het is noodzakelijk om na te gaan of ons ontwikkeld vaccin ook in vivo
bescherming biedt tegen kanker. Een eerste stap hierin is de efficientie
van ons vaccin nagaan in proefdieren,

Op basis van talrijke voorgaande experimenten met tumorcellen kunnen
we nauwkeurig inschatten hoeveel muizen nodig zijn om relevante
statistisch verschillen te kunnen aantonen.

Muizen zijn een algemeen aanvaard model voor kankeronderzoek en
vaccinatie. Na inoculatie van de tumorcellen zal het welzijn van de
dieren dagelijks worden gevolgd door het meten van de tumor. Muizen
die een tumor diameter hebben groter dan 10 mm zullen worden
geeuthnanazeerd. De experimenten zijn zo opgesteld dat een dergelijk
tumorgroei slechts bij een beperkte groep van muizen zal optreden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

1501

Titel van het project

Aangeboren immuunresponsen tegen Gal10 kristallen (mechanistische
studies).

Looptijd van het project

24 maanden

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Aangeboren immuunresponsen, eiwitkristallen, mechanisme

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

In dit project willen we de onderliggende mechanismen van de
aangeboren immuunrespons tegen Gal10 eiwitkristallen verder
bestuderen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit project zal ons toelaten om de aangeboren immunologische
processen geassocieerd met kristal-gedreven immuunactivatie op te
helderen. Deze kennis kan implicaties hebben voor verschillende
pathologieën geassocieerd met kristalvorming en/of -depositie zoals
astma, allergische en parasitaire ziektes en verschillende types van
kanker.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

400 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Het lijden van de muizen wordt verwacht mild te zijn. De muizen zullen
opgeofferd worden aan het einde van een experiment door middel van
een overdosis pentobarbital.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Afweermechanismen van het lichaam zijn uiterst complex en dierloze
modellen kunnen deze complexiteit niet recapituleren. Om beter te
begrijpen hoe het menselijk lichaam werkt, willen we gebruik maken
van diermodellen die meer lijken op de processen die in het menselijk
lichaam afspelen.

Het gekozen aantal muizen per groep is gebaseerd op gelijkaardige
experimenten waarbij dit aantal voldoende bleek te zijn.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Voor het huidige onderzoek vormt de muis een goed model, aangezien
hun afweer in grote lijnen hetzelfde werkt. Bovendien zijn er voor
muizen veel methoden beschikbaar die ons toelaten om complexe
afweermechanismen te bestuderen.
De muizen zullen met kooiverrijking gehuisvest worden en hebben
standaard toegang tot eten en drinken.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Gal10 kristallen in muismodellen van astma (mechanistische studies).

Looptijd van het project

24 maanden

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Gal10 kristallen, astma, mechanisme

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

In een eerder project hebben we gevonden dat Gal10 eiwitkristallen
astmatische responsen tegen een onschuldig antigen kunnen promoten.
In dit project willen we de onderliggende mechanismen hiervan
bestuderen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit project zal ons toelaten om de immunologische processen
geassocieerd met kristal-gedreven immuunactivatie op te helderen.
Deze kennis kan implicaties hebben niet alleen voor astma, maar ook
voor verschillende andere pathologieën geassocieerd met
kristalvorming en/of -depositie zoals allergische en parasitaire ziektes en
verschillende types van kanker.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

144 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Het lijden van de muizen wordt verwacht mild te zijn. De muizen zullen
opgeofferd worden aan het einde van een experiment door middel van
een overdosis pentobarbital.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Afweermechanismen van het lichaam zijn uiterst complex en dierloze
modellen kunnen deze complexiteit niet recapituleren. Om beter te
begrijpen hoe het menselijk lichaam werkt, willen we gebruik maken
van diermodellen die meer lijken op de processen die in het menselijk
lichaam afspelen.

Het gekozen aantal muizen per groep is gebaseerd op gelijkaardige
experimenten waarbij dit aantal voldoende bleek te zijn.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Voor het huidige onderzoek vormt de muis een goed model, aangezien
hun afweer in grote lijnen hetzelfde werkt. Bovendien zijn er voor
muizen veel methoden beschikbaar die ons toelaten om complexe
afweermechanismen te bestuderen.
De muizen zullen met kooiverrijking gehuisvest worden en hebben
standaard toegang tot eten en drinken.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

1505

Titel van het project

Identificatie van het functionele effect van verschillende antigen
presenterende cellen in de lever.

Looptijd van het project

2 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

NKT cel, antigen presenterende cel

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

We wensen een beter begrip te krijgen van de celtypes die NKT cellen in
de lever kunnen activeren, en hoe de identiteit van de antigen
presenterende cel de functionele respons beinvloedt.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

NKT cellen tonen potentieel voor immunotherapie, maar klinische
proeven waarin opgeloste glycolipiden werden toegediend om de NKT
cellen te activeren bereikten een zeer gelimiteerd effect. De reden
daarvoor ligt waarschijnlijk zowel in het feit dat er een gemengde
cytokine respons is, alsook een sterk verlaagde respons van de NKT
cellen op herhaalde stimulering. Bovendien kan er levertoxiciteit
optreden. Gerichte activering van de NKT cellen via welbepaalde antigen
presenterende cellen zouden deze beperkingen mogelijks kunnen
omzeilen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Er zullen maximaal tot 506 muizen gebruikt worden voor dit project.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Er wordt slechts een lichte graad van lijden verwacht voor deze dieren.
Ze zullen tijdens of direct na het experiment opgeofferd worden door
middel van cervicale dyslocatie.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Voor dit project is de bio-beschikbaarheid, opname, verwerking en
presentatie van de stimulerende producten, alsook de interactie tussen
de verschillende types van immuuncellen cruciaal. Daarvoor is een
intact organisme noodzakelijk en zijn in vitro experimenten
ontoereikend.

Het gekozen aantal dieren werd geselecteerd zodanig dat statistische
significante resultaten behaald kunnen worden op basis van variantie in
voorgaande gelijkaardige experimenten, rekening houdend met een
herhalingsexperiment ter bevestiging van de resultaten.

De muis is het aangewezen diermodel gezien de beschikbaarheid van de
benodigde genetisch gemodificeerde lijnen en de reeds opgebouwde
kennis in verband met NKT cellen in dit dier.
De dieren zullen voor ongemakken die verder gaan dan een prik onder
algemene verdoving gaan.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Onderzoek naar de rol van natural killer cellen, afkomstig uit de thymus,
in experimentele sepsis

Looptijd van het project

01/01/2019 - 01/10/2020

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Thymus, Natural killer cellen, CLP, Sepsis

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

We wensen te begrijpen wat de rol van de thymus is in sepsis.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Met dit project kan worden nagegaan of het blokkeren van de vorming
van natural killer cellen in de thymus therapeutisch potentieel zou
kunnen hebben in patienten die lijden aan sepsis.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Er zullen maximaal 224 C57BL/6N muizen gebruikt worden in deze
studie.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Lichte pijn: Intra-peritoneale injectie van antilichamen

Aansluitend wensen we ook na te gaan welke rol natural killer cellen (NK
cellen) spelen in sepsis, en meer specifiek NK cellen die hun oorsprong
vinden in de thymus.

Matige pijn: CLP operatie
Ernstige pijn: CLP kan leiden tot een verlaagde bloedruk, orgaanfalen en
uiteindelijk sterfte.
De dieren die CLP operatie ondergaan hebben zullen dagelijks
opgevolgd worden m.b.t. hun algemene gezondheidstoestand
(lichaamsgewicht en temperatuur). Wanneer humane eindpunten
bereikt worden zullen de dieren uit hun lijden verlost worden door
euthanasie (CO2 gevolgd door cervicale dislocatie). Alle dieren zullen 14
dagen na de operatie op eenzelfde manier opgeofferd worden.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Om pathologiën zoals sepsis in detail te onderzoeken en op zoek te gaan
naar mogelijke therapeutische toepassingen moet gebruik gemaakt
worden van dierlijke modellen om de situatie in de mens zo goed als
mogelijk na te bootsen. Er bestaan geen alternatieve dierloze methoden
die hiervoor kunnen dienen.

Door middel van statistische analyzemethoden (Gpower software)
wordt gegarandeerd dat een minimum aantal dieren gebruikt zal
worden om statistisch relevante resultaten te bekomen.

Muizen zijn gemakkelijk om mee te werken, vertonen veel gelijkenissen
met de mens en veel verschillende technieken en ziektemodellen (zoals
ook het CLP model dat hier vooropgesteld wordt) werden in muizen
geoptimaliseerd. Hierdoor zijn deze dieren optimaal geschikt om het
doel van dit project te bereiken.
Er wordt gebruik gemaakt van kooi-verrijking voor huisvesting van de
dieren. Voor het uitvoeren van de CLP operatie zullen pijnstillers
gebruikt worden om het lijden van de dieren zo veel als mogelijk te
verzachten, nadien worden de dieren dagelijks opgevolgd en wanneer
humane eindpunten bereikt worden zullen de dieren uit hun lijden
worden verlost door euthanasie.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Nanobody fusie-eiwit als in vivo screeningsmethode voor hersenbarrière
kruising

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

nanobody, hersenbarrières, in vivo screening

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Voor veel neurologische ziekten bestaat er op dit moment geen
behandeling. Veel compounds stranden in de klinische trials en er wordt
in de industrie steeds minder aandacht besteed aan het ontwikkelen
van nieuwe geneesmiddelen voor deze ziekten, ondanks het feit dat er
een grote afzetmarkt voor is. Eén van de redenen voor het falen van
veel therapieën, is dat de opname van vele stoffen in de hersenen wordt
verhinderd door de hersenbarrières. Delivery naar de hersenen kan via
een transport systeem in de hersenen ter hoogte van deze barrière. In
dit experiment willen we via een in vivo screening methode nanobodies
gericht tegen dit systeem identificeren die de barrière kunnen kruisen.
Daarvoor maken we een fusie-eiwit tussen het nanobody en een eiwit
dat een functionele read out geeft enkel nadat het eiwit de barrière
gekruist heeft.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Nanobodies die over de barrière geraken, zullen dan na verdere
karakterisatie als tool gebruikt worden om de hersenpenetratie van
geneesmiddelen te verhogen door hieraan gekoppeld te worden.
Hierdoor zouden beloftevolle geneesmiddelen die nu niet bruikbaar zijn
door te lage hersenpenetratie omgezet kunnen worden tot succesvolle
medicijnen. Bovendien kan onze aanpak leiden tot identificatie van
nieuwe, meer efficiënte transport systemen ter hoogte van de barrière.
De methode die we toepassen kan als platform gebruikt worden voor
het snel screenen van compounds die de barrière te kruisen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

320 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van

Om de lichaamnstemperatuur van de muizen op te volgen worden er
probes intraperitoneaal geïmplanteerd. Deze korte operatie veroorzaakt
matig lijden en wordt uitgevoerd onder verdoving om het ongemak voor
de dieren te beperken.Intramusculaire injectie en elektroporatie
worden eveneens onder verdovind uitgevoerd en veroorzaken licht
lijden. Intraveneuze injectie met het nanobody construct veroorzaakt
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deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

slechts licht ongemak. Na het experiment worden de muizen
geëuthanaseerd via cervicale dislocatie.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.
Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

In dit project willen we onderzoeken of nanobodies gericht tegen een
transport systeem in de hersenen over de bloed-cerebrospinaal vocht
barrière geraken. Daarnaast willen we deze nanobodies verder
karakteriseren. In eerste instantie zullen een aantal testen in vitro
gebeuren, maar aangezien het niet altijd mogelijk om de resultaten van
in vitro testen te vertalen naar de situatie in vivo, zullen we ook gebruik
maken van muizen.

We gebruiken tijdens het experiment steeds zo weinig mogelijk muizen
om toch statistisch relevante resultaten te bekomen. Daarnaast zullen
telkens zo veel mogelijk parameters in één muis geëvalueerd worden
om elke muis ten volle te benutten. Bovendien zullen we voor de
intraveneuze injecties (enkel indien er geen temperatuursverlaging
optreedt) de muizen tweemaal hergebruiken om het aantal muizen zo
veel mogelijk te beperken.

De muis is internationaal gezien het meest gebruikte zoogdier model
voor het bestuderen van menselijke aandoeningen aangezien de muis in
vele opzichten dicht aanleunt bij de mens (o.a. immuunstelsel,
organogenese). Daarnaast zijn muizen vaak responsief op menselijke
behandelingen wat hen een uitstekend model maakt voor biomedisch
gericht onderzoek en screening van nieuwe geneesmiddelen. Echter, de
muis blijft nog steeds een "vereenvoudiging" van de situatie in de mens
waardoor er nog steeds voorzichtig moet omgesprongen worden met
extrapolaties van dergelijk onderzoek.
De muizen zullen continu gemonitord worden op basis van
lichaamstemperatuur, gewicht en gedrag. Muizen die te veel pijn lijden
worden onmiddellijk geëuthenaseerd. Ingrepen die pijn kunnen
veroorzaken worden steeds onder verdoving uitgevoerd. Daarnaast
wordt er voor gezorgd dat de muizen steeds toegang hebben tot water
en voedsel.
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Titel van het project

Therapeutisch gebruik van extracellulaire blaasjes bij allergisch astma

Looptijd van het project

3 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Astma, extracellulaire blaasjes, therapie, ontstekingsremmend

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Allergisch astma is een chronische inflammatoire longziekte die
momenteel meer dan 300 miljoen mensen treft, en de incidentie blijft
toenemen. De belangrijkste behandelingen voor astma zijn gericht op
het verlichten van bronchoconstrictie door het verminderen van
ontsteking. Elke behandeling heeft echter grote nadelen en veel
patiënten zijn ongevoelig voor behandeling. In dit project zullen we de
natuurlijk ontstekingsremmende extracellulaire blaasjes testen als
nieuwe, veelbelovende therapeutische benadering. We willen begrijpen
hoe deze blaasjes interageren met de astmatische longomgeving en hoe
deze interactie kan worden gemoduleerd om hun anti-inflammatoire
effect te verbeteren.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit project zal onze kennis van de pathogenese van astma verhogen,
meer bepaald de kennis over de interacties van ontstekingsremmende
extracellulaire vesikels en longfactoren bij astma, en hoe modulatie van
deze interacties de ontstekingsremmende effecten kan
verhogen/herstellen. Bovendien zal de identificatie van de
interacterende factoren waardevolle informatie opleveren voor de
veilige en efficiënte therapeutische toepassing van
ontstekingsremmende extracellulaire blaasjes bij astma en andere
ziekten.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

234 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

Met betrekking tot onze eerdere experimenten met dit pathologische
model (en de ervaringen in ons het labo met soortgelijke modellen),
kunnen we verwachten dat alle betrokken dieren slechts een mild
negatieve effecten. Het dient niettemin vermeld te worden dat de
beschreven behandelingen nog nooit op deze manier of in deze context
gebruikt werden. Hoewel de gepubliceerde gegevens omtrent dergelijke
behandelingen (in een andere context/inentingsmanier) geen
schadelijke effecten vertoonden, zullen we aannemen dat de betrokken
dieren het matig negatieve effecten hebben, in plaats van het mild
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

negatieve effecten verwacht bij pathologische dieren (voor 204 dieren).
Tijdens de experimenten zullen de dieren op dagelijkse basis
nauwlettend opgevolgd worden, zodat elke nadelige evolutie kan
vastgesteld worden. De dieren worden vervolgens geëuthanaseerd door
injectie van een overdosis verdovingsmiddel, waarna de beoordeling
van de ernst van de ziekte en analyse van immuunparameters kan
plaatsvinden.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

We zijn van plan de rol van cel-afgeleide extracellulaire blaasjes te
bestuderen tijdens het verloop van een ziekteproces. Als alternatieve
diervrije-methode reconstrueerden we de inflammatoire microomgeving in een celkweeksysteem, wat de basis vormt van ons
therapeutisch protocol. Bovendien werd, door gebruik te maken van
een afzonderlijke cel populatie die in vitro kon worden behouden, een
ruwe voorspelling van de immuun-responsen verkregen. Dit laatste
model bootst echter slechts gedeeltelijk de complexe en schaalbare
micro-omgeving van de ontstoken long na, en een systeem dat de
verschillende immuun-effectorcellen en -moleculen omvat, is
noodzakelijk om de modulatie van allergische immuun-responsen te
evalueren. Het is daarom noodzakelijk om met levende dieren te
werken.

De alternatieve diervrije-modellen bieden waardevolle voorlopige
gegevens over de respons op de behandelingen op cellulair niveau en
een optimaal therapeutisch protocol, waardoor het het aantal te
gebruiken dieren aanzienlijk kan verminderd worden. Bovendien kunne
we, op basis van eerdere ervaringen in het laboratorium met muistesten
en een statistische analyse, anticiperen op het aantal muizen dat nodig
is om bepaalde belangrijke effecten op een statistisch significante
manier te kunnen aantonen. Het gebruik van gestandaardiseerde
protocollen voor de modellering van astma-aandoeningen zal de
experimentele variabiliteit verminderen, met als doel het aantal muizen
en experimenten te minimaliseren en de statistische relevantie te
behouden. We gebruiken het minimaal aantal dieren dat hiervoor nodig
is en zijn alleen geïnteresseerd in duidelijke, robuuste effecten.

Muizen worden meestal gebruikt voor immunologisch onderzoek,
omdat het immuunsysteem van muis en mens veel parallellen vertoont,
waardoor resultaten waargenomen bij muizen vaak vertaald kunnen
worden naar de menselijke situatie. Juist omdat muizen vaak voor dit
doel gebruikt worden, zijn er veel hulpmiddelen beschikbaar om het
immuunsysteem van muizen in detail te onderzoeken en om complexe
cellulaire processen te evalueren; evenals gestandaardiseerde
protocollen voor het modelleren van ziekte. Alle experimentele
protocollen behandelen dierenwelzijn als een prioriteit. Het lijden van
de dieren wordt geminimaliseerd door ze voor de meeste
behandelingen te verdoven en pijnloos op te offeren voor terminale
analyses.
De dieren zullen elke dag onderzocht worden om hun houding, activiteit
en mogelijke piepende ademhaling waargenomen in
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Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

luchtwegontstekingsmodellen te evalueren. Verlies van gewicht en
daling van de temperatuur zullen beschouwd worden als aanvullende
metingen om de mate van pijn te bevestigen. In het geval van
geaccumuleerde tekenen van pijn (meer dan het gebruikelijke, matige
lijden), zullen de dieren worden ge-euthanaseerd door injectie van een
overdosis verdoving. Het moet gezegd dat in het verleden geen van deze
tekenen op deze korte termijn wordt waargenomen in het
luchtwegontstekingsmodel.
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Titel van het project

Opstellen van een muismodel voor infectie met humaan
metapneumovirus (HMPV)

Looptijd van het project

2019-2020

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

luchtweginfectie, HMPV, muismodel, karakterisatie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Dit project heeft als doel de karakterisatie van een muismodel van
humaan metapneumovirus of HMPV infectie in ons lab. De opzet van dit
model kadert in een groter project waarin gezocht wordt naar nieuwe
antivirale molecules voor de behandeling van luchtweginfecties
veroorzaakt door HMPV. Infecties met het HMPV zijn een belangrijke
oorzaak van luchtweginfecties in jonge kinderen en ouderen. Er is noch
een vaccin noch een specifiek antiviraal middel beschikbaar om dit virus
te bestrijden. Vooraleer deze nieuwe antivirale middelen getest kunnen
worden moet een muismodel van HMPV in onze proefdierfaciliteit
opgezet worden. Het uiteindelijke doel van het project is het vinden van
een therapeutisch en betaalbaar medicijn voor de behandeling van
HMPV infecties

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Infecties veroorzaakt door HMPV zijn wereldwijd een van de de
belangrijkste oorzaken van acute lagere luchtweginfecties bij kinderen.
HMPV infectie is de oorzaak van 5 tot 10% van de gevallen van
hospitalisatie bij kinderen die lijden aan een luchtweginfectie. De
infectie met het virus zorgt meestal vooral milde symptomen maar kan
in sommige gevallen evolueren naar een lagere luchtweginfectie met
een longonsteking als gevolg. Jammer genoeg wordt bij een HMPV
infectie nog steeds enkel de symptomen behandeld en is er geen
specfieke therapie. Het is daarom belangrijk om te investeren in het
onderzoek naar nieuwe antiviral therapieën. In ons project willen we het
therapeutisch potentieel van nieuwe antivirale moleculen testen in een
in vivo model van HMPV. Er is al redelijk wat literatuur die zo een model
beschtrijft en op basis van deze informatie willen we dan ook een eigen
HMPV infectie model opzetten in ons labo en onze proefdiefaciliteit.
Nieuwe antivirale middelen moeten in vivo getest worden in
fysiologische condities om een goed idee te hebben over hun
potentieel.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij

In dit project zullen ongeveer 200 muizen gebruikt worden, We maken
gebruik van twee muisstammen en willen zo nagaan welke muisstam
het gevoeligst is aan de infectie met HMPV. De proeven zullen
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benadering het aantal van deze
dieren?

tenminste 2 keer herhaald worden en voldoende grote groepen zullen
gebruikt worden zodat significante resultaten bereikt kunnen worden.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Infectie van muizen met het HMPV virus leidt tot aanzienlijke ziekte
gekarakteriseerd door verlies van lichaamsgewicht (matige graad van
ernst). Als het lichaamsgewicht met meer dan 25% zakt, of na het einde
van het experiment, zullen deze muizen geëuthanaseerd worden via
cervicale dislocatie om hun lijden te beperken.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

In dit project willen we een in vivo model voor HMPV infectie opzetten
in muizen. Een goede karakterisatie van dit model is noodzakelijk om
het in de toekomst te gebruiken om nieuwe antivirale molecules uit te
testen. Er is een grote nood aan nieuwe antivirale strategien voor het
behandelen van HMPV infecties aangezien er tot op heden geen
voorhanden zijn. Om een mogelijks nieuw antiviraal middel tegen HMPV
te bekomen voor klinische toepassingen dient de activiteit ook
onderzocht te worden in een echte longomgeving. Deze in vivo
experimenten vormen een noodzakelijk aanvulling en zijn
complementair met eerdere in vitro testen.

Er worden niet meer muizen gebruikt dan strikt nodig is om relevante
resultaten te bekomen. Voorgaande experimenten uit ons labo leren
ons dat zes muizen per behandelingsgroep het minimum is om
statistisch significante en relevante resultaten te bekomen.

Muizen zijn de kleinste proefdiersoort die vatbaar is voor HMPV infectie.
Het zijn handelbare dieren, waarbij veel kennis voorhanden is
betreffende het immuunsysteem en veel reagentia en analysemethodes
om het experiment ten volle te kunnen benutten. Een HMPV virus
infectie van muizen kan leiden tot verlies in lichaamsgewicht, maar door
dagelijkse opvolging van de ziekteverschijnselen (waaronder
gewichtsverlies) kan gehandeld worden naar gestandardiseerde
ethische normen voor luchtweginfectie onderzoek. Dagelijks wordt er
gecontroleerd of er voldoende water en voedsel aanwezig is voor de
muizen. Tijdens het experiment wordt het lichaamsgewicht van de
muizen dagelijks gemeten om te controleren of de muizen niet te ziek
worden. Wanneer de muizen voor het einde van het experiment 25%
van hun lichaamsgewicht verloren hebben worden ze geëuthanaseerd.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

De rol van IRE1beta in mucussecretie in de long

Looptijd van het project

2018-2019

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

cellulaire stress - mucus - luchtwegaandoeningen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Een eiwit specifiek gevonden in mucus producerende organen en
oppervlakken kan een potentieel doelwit zijn voor de farmacologische
behandeling van bijvoorbeeld astma aanvallen. Dit project zal nagaan of
het blokkeren van dit eiwit eveneens leidt tot het blokkeren van de
algemene signaalwegen die leiden tot toegenomen mucusproductie.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Ongeveer 10% van de kinderen in België lijdt aan astma en elk jaar
worden een 50-tal nieuwe gevallen van mucoviscidose vastgesteld.
Recent is aangetoond dat het eiwit IRE1b een rol speelt in mucusonwikkeling in de bronchiën van muizen in een zeer specifiek astma
model. Door deze bevindingen uit te breiden naar de overkoepelende
signaalwegen die in verschillende aandoeningen actief zijn, zullen we in
staat zijn om IRE1b te evalueren als therapeutisch doelwit.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

In totaal 3x 18 C57Bl/6 muizen, zowel wild-type als het IRE1b-/genotype

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

P2. De proefdieren zullen een matig lijden ondervinden aangezien ze
intratracheale toediening van PBS of IL-13 zullen ondergaan. Om
ongemak te beperken, gebeurt voorafgaande verdoving met isofluraan
(2-3% in medische lucht aan 2L/min). De dieren worden enkele dagen
later geëuthanaseerd met een overdosis pentobarbital.

Toepassing van de 3Vs

1517

1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

Er is geen alternatieve methode voor deze proef met een gelijkwaardige
betrouwbaarheid.

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Het aantal muizen per groep werd berekend aan de hand van van een
poweranalyse waarbij we uitgaan van een two-sample t-test, power van
0,8 en een verschil van 40% tussen de groepen. 6 dieren per groep zou
voldoende zijn om een statisch significant verschil (p<0,05) aan te tonen
(http://homepage.stat.uiowa.edu/~rlenth/Power).
We hebben gekozen voor muizen, omdat er veel materialen en
analysenothoden beschikbaar zijn om complexe immunologische
processen te bestuderen in muismodellen. C57bl/6 muizen worden
tegenwoordig vaker gebruikt om bijvoorbeeld allergisch astma te
bestuderen, omdat er veel genetisch gemodificeerde muizen op deze
achtergrond beschikbaar zijn.
Maatregelen om lijden te beperken zijn de geldende regels voor animal
husbandry en kooiverrijking. Voorafgaand aan de intratracheale
injecties worden de dieren verdoofd dmv isofluraan (2-3% in medical air
aan 2L/min).

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Astma aangedreven door allergenen-specifieke cellen

Looptijd van het project

2 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

astma, allergenen, immunologie, T cellen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Met dit project willen we de betrokkenheid van populaties van
geheugencellen in longallergie onderzoeken om zo beter te begrijpen
hoe deze cellen leiden tot de voortgang van allergische ziektes

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Beter inzicht in de verschillende factoren die astma in de hand werken,
zullen helpen bij het ontwikkelen van meer efficiente therapieën en
vaccins.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

Muizen, 2923 totaal

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Blootstelling aan allergenen heeft geen significante invloed op de
muizen en we verwachten alleen een licht ongemak als gevolg van de
experimentele acties. Alle muizen worden geëuthanaseerd via een
overdosis pentobarbital of via CO2 blootstelling na het project

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Weefselkweek of in vitro systemen kunnen de complexiteit van het
immuunsysteem in de gastheer niet repliceren, vooral op het niveau van
het bestuderen van moleculaire en cellulaire interacties zoals hier
beschreven.

De vooropgestelde grootte van de experimentele groepen is gebaseerd
op statistische berekeningen. Op die manier maken we gebruik van een
zo min mogelijk aantal muizen om toch statistisch significante
verschillen tussen de groepen op te pikken.

De muis is al jaren de gouden standaard voor het bestuderen van
immunologische responsen, aangezien deze vergelijkbaar zijn met de
respons die bij mensen worden gezien. Door het gebruik van genetisch
gemanipuleerde muizen als modelsysteem kunnen we menselijke
ziekten gemakkelijk nabootsen en diverse moleculaire en cellulaire
factoren bestuderen.
Alle muizen zullen nauwkeurig worden opgevolgd om ervoor te zorgen
dat hun gezondheid en welzijn gehandhaafd blijven. Waar nodig worden
de muizen verdoofd en krijgen ze pijnverlichting indien invasieve
technieken vereist zijn.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Ontwikkeling van nieuwe generatie griepvaccins

Looptijd van het project

2 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

influenza, hemagglutinine, glycosylatie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Binnen dit project willen we een nieuw-generatie griepvaccin
ontwikkelen dat bredere bescherming biedt in vergerlijking met
bestaande vaccins. Hiervoor baseren we ons op het hemagglutinine van
het griepvirus, het immunodominant eiwit, waarbij we specifiek de
invloed van glycosylatie (suikermodificatie) van het eiwit willen nagaan
op de immuunrespons en beschermend effect.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Influenza virus infecties blijven een groot probleem vormen voor de
menselijke bevolking, met een jaarlijkse infectiegraad tot 10%, 3-5
miljoen hospitalisaties en 500.000 sterftegevallen. De vaccins die nu
voorhanden zijn bieden slechts tijdelijke bescherming en dit tegen
specifieke influenzastammen. Nieuwe vaccins die een bredere graad van
bescherming bieden, ook tegen mogelijke pandemische stammen, zijn
dringend nodig.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

624 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Verdoving wordt intraperitoneaal of via verdamping toegediend (licht);
vaccinaties worden intramusculair toegediend (licht); periodieke
bloedafnames gebeuren door punctie van de staartvenen (licht).
Terminale bloednames worden gedaan onder terminale verdoving
(terminaal). Influenza virus infectie van muizen leidt tot duidelijke
ziekteverschijnselen, zoals verlies van lichaamsgewicht en hypothermie
(ernstig) en wordt dagelijks opgevolgd. Wanneer de dieren 25% of meer
van het begingewicht verloren hebben, of op het einde van het
experiment, worden ze geëuthanaseerd via cervicale dislocatie.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

Om de immunogeniciteit en beschermend potentieel van nieuwe
vaccins te testen, kan enkel in vivo gewerkt worden met proefdieren.

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Gebaseerd op voorgaande experimenten, waarbij de variatie van de
gemeten parameters binnen vergelijkbare experimenten gekend is, kan
statistisch benaderd worden wat het minimum aantal muizen nodig is
om statistisch relevante data te bekomen.

Muizen zijn de kleinste proefdiersoort die vatbaar is voor influenza. Het
zijn handelbare dieren, waarbij veel kennis voorhanden is betreffende
het immuunsysteem en veel reagentia en analysemethodes om het
experiment ten volle te kunnen benutten.
Een (potentieel) lethale influenza virus infectie van muizen kan leiden
tot een ernstige graad van ongemak, maar door dagelijkse opvolging van
de ziekteverschijnselen (gewichtsverlies) kan gehandeld worden naar
gestandardiseerde ethische normen voor influenza onderzoek (25%
verlies van het initieel lichaamsgewicht).

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

nieuwe antivirale strategie voor de behandeling van influenza A infecties

Looptijd van het project

3 maand

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Influenza A virus, antivirale therapy

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Influenza A virus infecties veroorzaken jaarlijks drie-vijf miljoen gevallen
van ernstige ziekte en 250.000 tot 500.000 doden. Vaccinatie wordt
aangezien als de meest efficiënte manier om influenza virusinfecties te
voorkomen. De vaccinatie dient echter jaarlijks te gebeuren, door het
ontstaan van genetische veranderingen in de virale oppervlakte eiwitten
en het korte immuun geheugen die deze vaccins opwekken. De huidige
antivirale middelen die de symptomen veroorzaakt door influenza
kunnen verlichten, hebben een beperkte efficiëntie en zijn slechts
werkzaam tegen een zeer beperkt gamma aan influenza A virus
stammen. In ons labo werden doelgerichte cytokine formulaties
ontwikkeld met mogelijke antivirale activiteit tegen meerdere influenza
A virus stammen. In dit project willen we het profylactisch en
therapeutisch effect van deze doelgerichte cytokine formulaties testen
in een muismodel.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Jaarlijks wordt 5-10% van de bevolking geïnfecteerd met influenza A of B
virussen. Het virus veroorzaakt ziekte in mensen van alle leeftijden en
kan dodelijk zijn in personen met een verzwakt immuunsysteem. Naast
epidemieën is er ook een continue dreiging voor influenza pandemieën
waarbij een humane gastheer geïnfecteerd wordt door
influenzavirussen die deels of geheel uit een dierlijk reservoir komen.
Door het ontstaan van genetische veranderingen in de virale
oppervlakte eiwitten dienen vaccins jaarlijks toegediend te worden en
hebben de huidige antivirale middelen een matige effectiviteit tegen
een select aantal virus stammen. Indien succesvol, kan de nieuwe
antivirale benadering die in dit muismodel getest wordt, leiden tot de
ontwikkeling van een nieuw antiviraal geneesmiddel dat werkzaam is
tegen een breed spectrum aan influenza A virus stammen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

246 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld

De muizen zullen geïnfecteerd worden met een influenza virus dat
gedeeltelijk aangepast is aan muizen als gastheer. Infectie van muizen
1523

worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

met dit virus leidt tot ziekte gekarakteriseerd door verlies van
lichaamsgewicht (P3-ernstig lijden). Als het lichaamsgewicht met meer
dan 25% zakt, of op het einde van het experiment zullen deze muizen
geëuthanaseerd worden via cervicale dislocatie om hun lijden te
beperken

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De antivirale activiteit van de doelgerichte cytokine formulaties is reeds
in vitro getest. In dit project willen we ook in vivo de profylactische en
therapeutische activiteit van de doelgerichte cytokine formulaties
bepalen. Om een mogelijk nieuw antiviraal middel tegen influenza te
bekomen voor klinische toepassingen dient de therapeutische activiteit
ook getest te worden in een echte longomgeving. Deze experimenten
zijn complementair met in vitro testen.

Er worden niet meer muizen gebruikt dan strikt nodig is om relevante
resultaten te bekomen. Voorgaande experimenten uit ons labo leren
ons dat zes tot acht muizen per behandelingsgroep het minimum is om
statistisch significante en relevante resultaten te bekomen.

In dit experiment worden B/6 muizen gebruikt met congene expressie
van Mx1 dat cruciaal is voor het antiviraal effect van de cytokine
behandeling. Dit is een muizenstam die frequent gebruikt wordt in
studies waarbij influenza virusinfecties gebruikt worden.
Dagelijks wordt er gecontroleerd of er voldoende water en voedsel
aanwezig is voor de muizen. Tijdens het experiment wordt het
lichaamsgewicht van de muizen dagelijks gemeten om te controleren of
de muizen niet te ziek worden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Moleculaire karakterisering van RB1 en TP53 geassocieerde kankers
voor het blootleggen van coöpererende genetische defecten en
identificatie van therapeutische kwetsbaarheden

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

CRISPR/Cas9, TALEN, genoommodificatie, embryo injecties, kanker,
tumorsuppressorgenen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

De gecombineerde inactivatie van de tumorsuppressorgenen RB1 en
TP53 wordt teruggevonden in verschillende kankers maar is vooral
prominent aanwezig in tumoren van neuroendocrine origine, inclusief
kleincellig longcarcinoom. Daarnaast zijn deze genen ook vaak
geïnactiveerd in bepaalde subtypes tumoren die ontstaan in het central
zenuwstelsel. De klinische vooruitzichten voor patiënten met deze
tumoren zijn zeer grim en een moleculaire therapie ontbreekt. Het doel
van deze experimenten is om deze kankers beter moleculair te
karakterizeren en om aangrijpingspunten te vinden voor moleculaire
therapie.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

We beogen de ontwikkeling van reproduceerbare genetische
kankermodellen met een korte latentieperiode. De mogelijke voordelen
zijn de identificatie van moleculaire merkers voor de betere stratificatie
van kankerpatiënten alsook het blootleggen van nieuwe
aangrijpingspunten voor therapie, bv. voor kleincelling longcarcinoom
en choroid plexus carcinoom.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

360 Xenopus tropicalis

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende

De negatieve effecten zijn eerder matig. In principe kan worden
verwacht dat de dieren kanker ontwikkelen in late kikkervis stadia of
vroeg na de metamorfose. De dieren zullen worden geëuthanaseerd
vooralleer ernstig ongemak of sterfte optreedt door de kanker. Indien
de dieren geen ziekte-verschijnselen vertonen 2 maanden na de
metamorfose zullen ze hoedanook worden geëuthanaseerd omdat het
project zich focuseert op de ontwikkeling van kankermodellen met korte
latentieperiode. Dieren zullen opgeofferd worden op gezette tijdstippen
om dissectie, orgaanprelevatie en bloedafname mogelijk te maken.
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woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Hiervoor zullen de kikkervisjes in 0.01% Tricaine gehouden worden
gedurende minstens 15 minuten. De dissectie gebeurt terwijl ze
indergedompeld zijn in water of PBS dat 0.01% Tricaine bevat.
Gedurende de dissectie zullen de dieren doodgebloed worden door het
hart weg te snijden.In geval de dieren geen tekenen van ziekte vertonen
zullen ze twee maand na de metamorfose geeuthanasieerd worden
door incubatie in een Benzocain oplossing (500 mg/L) tot het hart stopt

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Ontwikkeling en progressie van kanker is een complex proces waarbij
specifieke celtypes oncogene transformaties ondergaan in de context
van een nomaal weefsel of orgaan en een funtionele immunologische
context. De specifieke niche is hierbij een cruciaal aspec, waarbij
verschillende celtypes op een zeer specifieke wijze met elkaar te
intereageren. Het is onmogelijk om dit te modelleren via alternatieve
methodes.

Er wordt gestreefd naar een minimaal aantal dieren dat moet worden
gebruikt. Het exacte aantal hangt echter af van de efficientie van de
geïntroduceerde TALEN of CRISPR/Cas9 guide RNAs die worden
gebruikt. Hiervoor zal een statistische formule worden gehanteerd om
het aantal dieren tot een minimum te beperken, en dit in samenwerking
met de departementele statisticus.

Xenopus tropicalis is een aquatische tetrapode diersoort die omwille
van de externe ontwikkeling en grootte van de embryo's uitermate
geschikt is voor introductie van genetische mutaties. Het is ook onze
bedoeling om dit organisme te gebruiken als mogelijks triage systeem
voor verdere experimenten in de muis, waarbij het aantal te
ontwikkelen muismodellen kan worden verminderd. In de beoogde
experimenten. De aanwezigheid van longen en en een dipoïde genoom
is een groot pluspunt t.o.v. de zebravis.
In de beoogde experimenten is het ongemak beperkt aangezien
tumorvorming wordt geevalueerd in een vroeg stadium, waarbij er niet
noodzakelijk sprake is van uitzaaiing. De dieren blijven gedurende het
volledige experiment gehuisvest in hun standaard condities.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Studie van de rol van Kupffer cellen tijdens steatohepatitis

Looptijd van het project

5 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Macrofagen, Lipiden, Zwaarlijvigheid, Diabetes

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Overgewicht gaat gepaard met metabolische ziekten en deze ziekten
komen meer in meer voor in onze westerse samenleving. Opstapeling
van lipiden in de lever leidt vaak tot steatose en dit kan verder
evolueren naar niet-alcoholische steatohepatitis (NASH). Lever
residente macrophages (Kupffer Cellen - KCs), zouden een belangrijke
rol spelen in de evolutie tot NASH maar hun specifieke bijdrage tot deze
ziekte in niet gekend. We stellen in dit project voor om de rol van KCs te
bestuderen in lipide metabolisme. Dit zowel in muizen met een gezond
dieet als in muizen met een "westers" dieet met hoge concentraties aan
lipiden, suiker en cholesterol.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Indien we de rol van KCs beter begrijpen in de ontwikkeling van NASH
zal dit ook leiden tot de ontwikkeling van therapeutische interventies
voor het bestrijden van NASH in patienten met steatose.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

We zullen 168 muizen nodig hebben voor dit onderzoeksproject

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De meeste procedures zijn van lichte graad voor de muizen en zullen
zorgen voor weinig ongemak. Uiteindelijk ondergaan alle muizen
euthanasie. We verwachten geen periode van lang durige pijn maar
moesten we stress of pijn symptomen waarnemen bij de muizen dan
zullen deze onmiddelijk geeuthanasieerd worden gebruik makende van
cervicale dislocatie.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Residente macrofagen hebben zeer verschillende gen expressie
profielen en verschillende functies (Gautier et al. Nature Immunology
2012). Het is echter onduidelijk welke signalen de expressie van deze
genen induceren. Daarenboven werd aangetoond dat wanneer
macrofagen uit hun weefsel worden gehaald en in vitro worden
gekweekt zij hun weefsel-specifieke genexpressie verliezen (Gosseli et
al. Cell 2014). Het is ook onmogelijk om in vitro de complexe
metabolische symptomen na te bootsen zoals lever steatose of
diabetes. Het is daarom cruciaal om deze studie in vivo uit te voeren.

We hebben het aantal muizen gebaseerd op vorige experimenten
uitgevoerd in samenwerking met partners met uitvoerige expertise in
deze NASH modellen en we hebben daardoor het aantal muizen tot een
minimum kunnen herleiden om toch nog altijd statistisch relevante
studies uit te voeren. De protocols die gebruikt worden zijn reeds goed
beschreven in de literatuur en zijn reeds betrouwbaar wat ook toelaat
om het aantal muizen tot een minimum te herleiden.

Muizen zullen gebruikt worden omdat we beschikken over alle protocols
om dit uit te voeren op muizen en omdat we reeds grote expertise
hebben in de studie van muis macrofagen. De protocols zijn ook reeds
geoptimaliseerd door onze onderzoekspartners om minimaal ongemak
en pijn te induceren bij de muizen. Werken met muizen is dus de beste
keuze om deze wetenschappelijk vraag te beanwtwoorden omdat we dit
kunnen doen met reeds gevalideerde protocolen die zo minimaal
ongemak induceren.
Naast de dagelijkse controle door de caretakers zullen de muizen twee
tot drie keer per week worden gecontroleerd door de personen
betrokken in het experiment. Tevens worden de muizen hierbij
gewogen.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Karakterisatie van Chil3/4 knockout muizen + Aangeboren
immuunrespons tegen huisstofmijt in Chil3/4 KO muizen

Looptijd van het project

24 maanden

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Chil3/4 KO muizen, aangeboren immuunrespons

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

ja

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

In dit project willen we de Chil3/4 KO muizen karakteriseren en de
afwezigheid van Ym1 en/of Ym2 bevestigen op mRNA en eiwit niveau.
Bovendien willen we testen wat het effect is van de afwezigheid van
Ym1 en/of Ym2 op de aangeboren immuunrespons tegen huisstofmijt.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

De Chil3/4 KO muismodellen zullen ons toelaten om de rol van
Ym1/Ym2 op te helderen. Deze kennis kan implicaties hebben voor
verschillende type 2 pathologieën zoals astma en allergische en
parasitaire ziektes.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

324 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Het lijden van de muizen wordt verwacht mild te zijn. De muizen zullen
opgeofferd worden aan het einde van een experiment via een overdosis
pentobarbital of via CO2.

Toepassing van de 3Vs

1529

1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Afweermechanismen van het lichaam zijn uiterst complex en dierloze
modellen kunnen deze complexiteit niet recapituleren. Om beter te
begrijpen hoe het menselijk lichaam werkt, willen we gebruik maken
van diermodellen die meer lijken op de processen die in het menselijk
lichaam afspelen.

Het gekozen aantal muizen per groep is gebaseerd op gelijkaardige
experimenten waarbij dit aantal voldoende bleek te zijn.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Voor het huidige onderzoek vormt de muis een goed model, aangezien
hun afweer in grote lijnen hetzelfde werkt. Bovendien zijn er voor
muizen veel methoden beschikbaar die ons toelaten om complexe
afweermechanismen te bestuderen.
De muizen zullen met kooiverrijking gehuisvest worden en hebben
standaard toegang tot eten en drinken.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

nieuwe antivirale strategie voor de behandeling van influenza A infecties

Looptijd van het project

2 maand

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Influenza A virus, antivirale therapy

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Influenza A virus infecties veroorzaken jaarlijks drie-vijf miljoen gevallen
van ernstige ziekte en 250.000 tot 500.000 doden. Vaccinatie wordt
aanzien als de meest efficiënte manier om influenza virusinfecties te
voorkomen. De vaccinatie dient echter jaarlijks te gebeuren, door het
ontstaan van genetische veranderingen in de virale oppervlakte eiwitten
en het korte immuun geheugen die deze vaccins opwekken. De huidige
antivirale middelen die de symptomen veroorzaakt door influenza
kunnen verlichten, hebben een beperkte efficiëntie en zijn slechts
werkzaam tegen een zeer beperkt gamma aan influenza A virus
stammen. In ons labo werd een doelgerichte cytokine formulatie
ontwikkeld met mogelijke antivirale activiteit tegen meerdere influenza
A virus stammen. In dit project willen we in een muismodel
onderzoeken of de cytokine formulatie doelgericht enkel in influenzageïnfecteerde cellen antivirale signaal banen activeert.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Jaarlijks wordt 5-10% van de bevolking geïnfecteerd met influenza A of B
virussen. Het virus veroorzaakt ziekte in mensen van alle leeftijden en
kan dodelijk zijn in personen met een verzwakt immuunsysteem. Naast
epidemieën is er ook een continue dreiging voor influenza pandemieën
waarbij een humane gastheer geïnfecteerd wordt door
influenzavirussen die deels of geheel uit een dierlijk reservoir komen.
Door het ontstaan van genetische veranderingen in de virale
oppervlakte eiwitten dienen vaccins jaarlijks toegediend te worden en
hebben de huidige antivirale middelen een matige effectiviteit tegen
een select aantal virus stammen. Indien succesvol, kan de nieuwe
antivirale benadering die in dit muismodel getest wordt, leiden tot de
ontwikkeling van een nieuw antiviraal geneesmiddel dat werkzaam is
tegen een breed spectrum aan influenza A virus stammen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

220 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld

De muizen zullen geïnfecteerd worden met een influenza virus dat
gedeeltelijk aangepast is aan muizen als gastheer. Infectie van muizen
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worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

met dit virus leidt tot ziekte gekarakteriseerd door verlies van
lichaamsgewicht. De muizen zullen geëuthanaseerd worden via
cervicale dislocatie in een vroeg stadium van de infectie (maximaal 2
dagen na infectie), vóór ernstig gewichtsverlies en lijden optreedt.
Hierdoor wordt hun lijden gereduceerd tot een matig niveau.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

De antivirale activiteit van het geïsoleerde antivirale cytokine is reeds in
vitro getest. In dit project willen we ook in vivo de activatie van
antivirale signaalbanen door het cytokine bepalen. Om een mogelijk
nieuw antiviraal middel tegen influenza te bekomen voor klinische
toepassingen dient de antivirale activiteit ook getest te worden in een
echte longomgeving. Deze experimenten zijn complementair met in
vitro testen.

Er worden niet meer muizen gebruikt dan strikt nodig is om relevante
resultaten te bekomen. Voorgaande experimenten uit ons labo leren
ons dat vijf muizen per behandelingsgroep het minimum is om
statistisch significante en relevante resultaten te bekomen.

In dit experiment worden C57BL/6 muizen gebruikt. Dit is een
muizenstam die frequent gebruikt wordt in studies waarbij influenza
virusinfecties gebruikt worden.
Dagelijks wordt er gecontroleerd of er voldoende water en voedsel
aanwezig is voor de muizen. Tijdens het experiment wordt het
lichaamsgewicht van de muizen dagelijks gemeten om te controleren of
de muizen niet te ziek worden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Activatie van dendritische cellen in homeostase en bij gevaarsignalen

Looptijd van het project

17/12/2018 begindatum

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

dendritische cellen, maturatie, homeostase, immunogeen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Dendritische cellen kunnen op twee manieren geactiveerd worden: om
aan te vallen of te tolereren. Hoe een dendritische cel het onderscheid
maakt en wanneer is nog niet goed gekend. Wij willen dit verder
onderzoeken.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Een goede kennis van de activatie van dendritische cellen is belangrijk
voor het begrijpen van kanker en autoimmuniteit. Bij autoimmuniteit
worden dendritische cellen geactiveerd om lichaamseigen stoffen aan te
vallen terwijl de dendritische cel zou geactiveerd moeten worden om de
lichaamseigen stoffen te tolereren. Het omgekeerde gebeurt bij kanker.
Deze processen beter verstaan kan leiden tot betere therapie.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

168 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De muis zal een geïnjecteerd worden met een bepaalde stof die het
immuunsysteem activeert (gelijkaardig aan een vaccinatie). Daarbij zal
de muis een lichte pijn ervaren. Op een bepaakld tijdstip na de injectie
zal de muis worden opgeofferd door middel van cervicale dislocatie.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Activatie van dendritische cellen is zeer complex. Dendritische cellen
worden geactiveerd in de peripherie (bv. Longen) door het opnemen
van antigenen en migreren dan naar de lympheknopen om daar te
presenteren wat ze hebben gevonden aan T cellen. Het is onmogelijk dit
systeem na te bootsen in een celcultuur. Bovendien bestaat er nog geen
dendritische celcultuur waarbij homeostatische activatie gebeurt, de
stoffen die dit induceren zijn nog ongekend.

Op basis van ervaring met dendritische cellen in muizen en
voorafgaande statistische analyse houden we ons aan een maximum
aantal van 6 experimentele eenheden per groep. Dit is voldoende om
statistische significante resultaten te bekomen.

Het gebruik van muizen is noodzakelijk omdat deze diersoort de
mogelijkheid biedt om proeven te doen in dieren waarin bepaalde
genen afwezig/aanwezig zijn en omdat er de meeste experimentele
tools beschikbaar zijn. Het immuunsysteem van muizen leunt ook
relatief dicht aan bij dat van mensen.
De gezondsheidstoestand van de muizen zullen dagelijks opgevolgd
worden na de injectie.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Cholesterol accumulatie in dendritische cellen

Looptijd van het project

07/01/2018 begindatum

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Dendritische cellen, cholesterol accumulatie, maturatie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Het uitschakelen van een gen in dendritische cellen leidt tot cholesterol
accumulatie en een reductie in celaantallen. Wij willen onderzoeken of
er een causaal verband is tussen de cholesterol accumulatie en reductie
in celaantal.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dendritische cellen spelen een cruciale rol in homeostase en
immuniteit. Ze zorgen enerzijds dat we niet reageren om lichaamseigen
stoffen en anderzijds dat ons immuunsysteem in werking treedt tegen
microben. Toch loopt het soms fout: er wordt niet gereageerd op
tumoren en bij autoimmuniteit worden lichaamseigen stoffen als
vreemd herkend. Een goede fundamentele kennis van dendritische
cellen is belangrijk voor het ontwikkelen van betere vaccins en therapie.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

144 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De muis zal voor 7 dagen elke dag een intraveneuze injectie krijgen van
rHDL (goede cholesterol), om cholesterol uit de dendritische cellen te
onttrekken. Het geven van een IV injectie veroorzaakt een korte periode
van lichte pijn en stress voor het dier. Na 7 dagen worden de muizen
opgeofferd door middel van cervicale dyslocatie en wordt zowel de
cholesterol inhoud als celaantal van de dendritische cellen onderzocht.

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Dendritische cellen zijn zeer moeilijk te bestuderen in een niet dierlijk
model. Er zijn geen goede DC cel culturen die de in vivo situatie
reflecteren. Dendritische cellen nemen stoffen op in de periferie (bv.
Longen) en migreren dan naar de lymfe knopen om wat ze hebben
opgenomen te tonen aan T cellen. Het is momenteel onmogelijk dit na
te bootsen in vitro, en daarom gedragen deze in vitro aangemaakte DCs
zich ook totaal anders. Bovendien kunnen we ook geen denritische
cellen uit de muis halen om dan ex vivo het experiment te doen, want
de dendritische cellen gaan dood na 24 uur.

Op basis van ervaring met dendritische cellen in muizen en
voorafgaande statistische analyse houden we ons aan een maximum
aantal van 6 experimentele eenheden per groep. Dit is voldoende om
statistische significante resultaten te bekomen.

Het gebruik van muizen is noodzakelijk omdat deze diersoort de
mogelijkheid biedt om proeven te doen in dieren waarin bepaalde
genen afwezig/aanwezig zijn en omdat er de meeste experimentele
tools beschikbaar zijn. Het immuunsysteem van muizen leunt ook
relatief dicht aan bij dat van mensen.
De gezondsheidstoestand van de muizen zullen dagelijks opgevolgd
worden na de injectie.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Competitieve gemengde beenmerg chimeren om de cel-intrinsieke
functies van Ym1 in cel ontwikkeling te onderzoeken.

Looptijd van het project

24 maanden

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Ym1, Chil3 KO muizen, beenmerg chimeren

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

In dit experiment willen we de cel-intrinsieke functies van Ym1 in cel
ontwikkeling onderzoeken in een competitieve setting.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit experiment zal ons toelaten om de rol van Ym1 op te helderen. Deze
kennis kan implicaties hebben voor verschillende type 2 pathologieën
zoals astma en allergische en parasitaire ziektes.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

23 muizen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Het lijden van de muizen wordt verwacht matig te zijn. De muizen zullen
opgeofferd worden aan het einde van een experiment, door middel van
een overdosis pentobarbital

Toepassing van de 3Vs
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1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Afweermechanismen van het lichaam zijn uiterst complex en dierloze
modellen kunnen deze complexiteit niet recapituleren. Om beter te
begrijpen hoe het menselijk lichaam werkt, willen we gebruik maken
van diermodellen die meer lijken op de processen die in het menselijk
lichaam afspelen.

Het gekozen aantal muizen per groep is gebaseerd op gelijkaardige
experimenten waarbij dit aantal voldoende bleek te zijn.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Voor het huidige onderzoek vormt de muis een goed model, aangezien
hun afweer in grote lijnen hetzelfde werkt. Bovendien zijn er voor
muizen veel methoden beschikbaar die ons toelaten om complexe
afweermechanismen te bestuderen.
De muizen zullen met kooiverrijking gehuisvest worden en hebben
standaard toegang tot eten en drinken. Onderzoek naar het mogelijks
verbeteren van beschermende griepvaccins gebruik makend van CD8a
IL-1b AcTakines, een nieuwe klasse van adjuvantia

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Onderzoek naar het mogelijks verbeteren van beschermende
griepvaccins gebruik makend van CD8a IL-1b AcTakines, een nieuwe
klasse van adjuvantia

Looptijd van het project

2 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Influenza A virus, vaccination, adjuvant, cytokines, interleukin-1b,
cytotoxic T lymphocytes

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Aangezien infecties met influenza A virus jaarlijks een enorme
maatschappelijke druk met zich meedragen wensen wij het
beschermende vaccin te verbeteren. Dit kan mogelijks leiden tot een
bredere beschermende immuniteit, maar is potentieel ook belangrijk
voor patiënten met een verzwakt immuunsysteem, zoals ouderen en
chronisch zieken. Wij willen dit doen door de ontwikkeling van een
nieuw adjuvant gebaseerd op het cytokine interleukine-1 beta. Voor dit
eiwit is het reeds uitvoerig aangetoond dat het sterke immuunresponses
kan induceren en het is mogelijks ook geschikt om bescherming op te
wekken tegen influenza A infecties. Het probleem is echter dat IL-1b
ongeschikt is voor gebruik in de mens vanwege de toxiciteit
geassocieerd met zijn gebruik. Daartoe ontwikkelde ons labo een
methode om dit cytokine veilig te gebruiken als een profylactisch of
therapeutisch adjuvant. De efficiëntie van deze nieuwe molecule
wensen wij nu na te gaan in infectiemodellen, waaronder influenza A
infecties.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Adequate bescherming tegen influenza A of B virussen is essentieel
aangezien infecties met deze virussen een reëele druk uitoefenen op
onze maatschappij. Jaarlijks wordt namelijk 5-10% van de bevolking
geïnfecteerd en infecties kunnen zelfs dodelijk zijn, voornamelijk in
mensen met een verzwakt immuunsysteem en in ouderen. Ook de
economische implicaties zijn niet te onderschatten, daar in de EU 10%
van het werkgerelateerde ziekteverzuim te wijten is aan influenzageïnduceerde ziekte en in Frankrijk en Duitsland bedraagt dit verlies
concreet 10 tot 15 miljard dollar per jaar. Ondanks het feit dat
griepvaccins efficiënt blijken om influenza infecties te voorkomen
varieert de effectiviteit van deze vaccins jaarlijks en zijn ze bovendien
weinig doeltreffend in bepaalde patiëntengroepen. Daarom is er een
grote nood aan innovatie in influenza vaccins en hier ligt in het bijzonder
veel potentieel voor nieuwe adjuvantia, waarmee de immunogeniciteit
van vaccins kan worden opgedreven.
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Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

414 proefdieren zullen in totaal worden gebruikt.

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De muizen zullen geïnfecteerd worden met een influenza virus dat
gedeeltelijk aangepast is aan muizen als gastheer. Infectie van muizen
met dit virus lijdt in onbeschermede dieren tot ziekte, hetgeen zich uit in
een verlies van lichaamsgewicht. Wij voorzien in deze experimenten
telkens humane eindpunten: zo zullen dieren worden geëuthanaseerd
aan de hand van cervicale dislocatie of CO2 suffocatie wanneer hun
lichaamsgewicht met meer dan 25% zakt ten opzichte van de eerste dag
van het experiment. Op deze manier trachten wij het lijden van de
dieren te beperken. Graad van ernst: 306 proefdieren worden gebruikt
in de categorie "matig lijden" (P2), 108 proefdieren worden gebruikt in
de categorie "ernstig lijden" (P3). Na het einde van het experiment
worden de muizen geeuthanasieerd via CO2 of cervicale dyslocatie

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Er is voorlopig zeer uitgebreide data omtrent de ontwikkelig,
optimalisatie en het werkingsmechanisme van deze nieuwe adjuvantia
uit in vitro experimenten op cellen. Als we echter naar immuuneffecten
willen kijken en beschermende immuniteit willen onderzoeken op een
relevante manier dienen we te werken in vivo. De experimenten die in
dit project zijn beschreven zijn volledig complementair met eerdere in
vitro testen en zijn de volgende stap in de klinische ontwikkeling van
deze nieuwe categorie van biologicals.

Op basis van ervaring die we reeds hebben opgedaan in het labo weten
wij dat het essentieel is om minsten zes tot acht muizen per
behandelingsgroep te gebruiken om tot statistisch significante data en
relevante resultaten te komen. Bijkomend dienen individuele
experimenten ook minstens twee maal te worden herhaald (ideaal drie
maal). Ons project is zodanig opgesteld dat er niet meer muizen worden
gebruikt dan strikt nodig, maar wel voldoende om correcte conclusies te
kunnen trekken en waardevolle kennis te vergaren.

BALB/C BYJ is een gouden standaard muizenstam voor het uitvoeren van
infectie experimenten met influenza of voor het bestuderen van de
immunologie tijdens deze virusinfectie.
Dagelijks worden de dieren gecontroleerd op hun algemene welzijn en
worden steeds humane eindpunten in acht genomen. Iedere dag wordt
er ook grondig nagekeken of er voldoende water en voedsel aanwezig is
voor de proefdieren. Tijdens het experiment wordt het lichaamsgewicht
van de muizen dagelijks gemeten om te kunnen garanderen dat de
muizen niet te ziek worden.
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Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Studie naar de mogelijkheden voor een orale therapie voor inflammatoir
darmlijden

Looptijd van het project

2 jaar

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Inflammatoir darmlijden; colitis; pro-inflammatoir cytokine; darm
microbiota

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Inflammatoir darmlijden is een chronische inflammatoire stoornis van
de gastro-intestinale tractus (o.a. de ziekte van Crohn en colitis
ulcerosa). Desondanks het bestaan van therapieën ondervinden veel
patiënten ongewenste neveneffecten. Dit benadrukt het belang van
verder onderzoek naar betere therapieën. Meer specifiek willen wij met
dit project de mogelijkheid onderzoeken om een therapie langs de orale
weg toe te dienen bij inflammatoir darmlijden, om zo de kans op
neveneffecten te verminderen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Eerdere studies met deze therapie gebruikten systemische toediening,
waardoor de therapie ongewenste neveneffecten kan veroorzaken.
Daarom willen we de mogelijkheid onderzoeken gebruik makend van
een muismodel om deze therapie via de orale weg toe te dienen. Dit zal
op termijn hopelijk ons helpen deze therapie te verbeteren.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

126 muizen van 2 genotypes

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Afhankelijk van de handelingen die met de muizen zullen gesteld
worden, zullen bepaalde muizen slechts een lichte graad van stress
ervaren, terwijle andere muizen darm inflammatie ondergaan die
gepaard kan gaan met verlies van lichaamsgewicht, wat voor sommige
dieren een matige en voor sommige dieren een ernstige graad van pijn
en stress zal veroorzaken. Geen enkele van de handelingen zal terminaal
zijn voor de muizen. Alle muizen in het experiment zullen
geëuthanaseerd worden op een ethisch verantwoorde en goedgekeurde
manier (cervicale dislocatie en CO2).
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.
Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

Bij inflammatoir darmlijden is er een complex samenspel tussen de
darm microbiota en de verschillende celtypes van ons immuunsysteem
en de gastro-intestinale tractus. Daarom zijn in vivo studies cruciaal om
deze aandoeningen te bestuderen, iets wat niet nagebootst kan worden
door in vitro experimenten.

Om het optimale aantal dieren te berekenen dat nodig is om een
statistisch significant verschil te detecteren, werd een standaard
formule toegepast. Uitgaande van een standaard deviatie van 15%
hebben we 9 muizen per genotype en per experiment nodig. Ieder
specifiek experiment zal 2x herhaald worden.

Muis modellen zoals dit voor colitis ulcerosa dat zal gebruikt worden in
onze studie hebben al eerder bijgedragen tot het identificeren van
therapeutische targets voor humaan inflammatoir darmlijden. Verder
zijn de mutante muizen die we willen onderzoeken beschikbaar in het
labo en is het labo volledig uitgerust om dit colitis ulcerosa mutante
muis model te analyseren. De muizen zullen regelmatig en van nabij
opgevolgd worden en gehuisvest worden volgens de geldende
richtlijnen.
De muizen zullen gehuisvest worden volgend de Europese richtlijnen.
Het gedrag van de dieren, alsook hun beweeglijkheid, reactivermogen,
eet- en drinklust, en hun vacht zullen zorgvuldig opgevolgd worden
tijdens de experimenten. Humane eindpunten zullen opgevolgd worden
hierbij rekening houdend met een verlies van 25% van hun
lichaamsgewicht of een lichaamstemperatuur die onder de 28°C zakt.
Wanneer dit het geval is, zullen de muizen geëuthanaseerd worden
door CO2 en cervicale dislocatie.
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Titel van het project

Onderzoek naar de oorzaak van darminflammatie in muizen met RIPK1deficiënte T cellen

Looptijd van het project

01/01/2017 - 31/12/2020

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

RIPK1, T lymphocyten, inflammatie, darmontsteking, mircobioom,
voedselallergie, mucosale tolerantie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Om de rol van RIPK1 in T cellen te bestuderen, hebben wij conditionele
knock-out muizen gegenereerd. Deze muizen verliezen expressie van
RIPK1 in al hun T cellen en ontwikkelen sponane darmonsteking die lijkt
op humane inflammatoire darmziekten (IBD). Wij wensen na te gaan
welke mechanismen hieraan ten grondslag liggen. Aangezien het
immuunsysteem in de darmen continu gestimuleerd wordt door
vreemde antigenen (bacterien en voedsel), willen wij met dit
experiment onderzoeken of de spontane darmonsteking in deze muizen
een overdreven respons is op de aanwezigheid van deze antigenen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Het spontane fenotype in de darmen suggereert dat RIPK1 cruciaal is om
bepaalde populaties van T lymphocyten in leven te houden om zo de
intestinale homeostase te kunnen onderhouden. Onze bevindingen
kunnen een licht schijnen op de fundamentele biologische processen die
aan de basis liggen van verschillende types darmontsteking (ziekte van
Crohn, colitis...) en colorectale kanker. De resultaten van dit project
zullen naar verwachting zowel fundamentele kennis als klinische
perspectieven opleveren over potentiële therapieën in de toekomst

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

288 muizen (C57BL/6J)

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

De ontwikkeling van het spontane fenotype in de transgene muizen kan
resulteren in lichte tot matige negative effecten.
Door het toedienen van antibiotica en het wijzigen van het dieet in een
elementair dieet worden geen negatieve effecten verwacht voor de
dieren. Het doel van deze experimenten is dan ook om het spontane
fenotype tegen te gaan. Na elk experiment zullen de muizen
geëuthanaseerd worden door van verstikking met CO2, gevolgd door
cervicale dislocatie. Dit garandeert een minimum aan lijden voor de
dieren.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Om de fysiologische rol van RIPK1 in T cellen te bestuderen, moeten we
gebruik maken van dierlijke modellen. Aangezien het immuunsysteem,
waarvan de T cellen deel uitmaken, een complex gegeven is waarin
meerdere organen en celtypes een rol spelen kan dit onmogelijk
bestudeerd worden met dierloze methodes. Het spontane intestinale
fenotype wijst daarnaast op een complexe interactie tussen het
darmstelsel en het immuunsysteem, wat ook moeilijk te bestuderen is in
vitro.

Door middel van statistische machtanalyze kunnen we het gebruik van
een minimaal aantal dieren verzekeren om nog steeds tot statistisch
significante resultaten te komen.

Muizen zijn gemakkelijk om mee te werken, vertonen veel gelijkenissen
met de mens en bieden de mogelijkheid om transgene modellen te
ontwikkelen waarmee de rol van vele eiwitten in verschillende systemen
bestudeerd kan worden. Hierdoor zijn deze dieren optimaal geschikt
voor ons doel.
Tijdens het uitvoeren van de experimenten zal de algemene
gezondheidstoestand van de muizen (lichaamsgewicht, temperatuur) op
regelmatige tijdstippen worden nagegaan.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Schapenpokken: Op punt stellen en valideren van een infectiemodel
met capripoxvirussen in kleine herkauwers

Looptijd van het project

Een jaar: van 01/09/2018 tot 01/09/2019

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Schapenpokken, infectiemodel, schapen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

ja

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

ja

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Sinds 2017 is er een significante opmars in de schapenpokken situatie
richting Europa met introductie in Griekenland. Vaccinatie is een
beproefde methode ter bescherming tegen ziektes. Het project beoogt
het op punt stellen van een experimenteel infectiemodel met
schapenpokkenvirus in schapen. Hierbij is het belangrijk inzicht te
krijgen in de infectiedosis en -route nodig om een herhaalbaar infectieen ziektebeeld - vergelijkbaar met hetgeen wordt gezien bij natuurlijke
infectie onder veldomstandigheden – te verkrijgen.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Dit werk beoogt het op punt stellen van een een infectiemodel met
schapenpokkenvirus in schapen om 1/ onafhankelijk de werkzaamheid
en veiligheid van schapenpokken vaccins voor mogelijk gebruik in de EU
te kunnen evalueren, 2/ als vergelijkende basis te dienen om
eigenschappen van veldstammen bij uitbraken van schapenpokken in
Europa te evalueren, 3/ inzicht te verwerven over het infectie- en
ziekteverloop om zo diagnostische middelen te ontwikkelen, ter
ondersteuning van ziektebestrijding en diergezondheid.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

18 schapen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Infectie van schapen schapenpokkenvirus leidt tot ernstige ziekte
gekenmerkt door koorts, ontwikkeling van huidletsels,
lymfeklieropzetting en mogelijk ademhalingsstoornissen. In het huidige
werk wordt getracht de natuurlijke infectie na te bootsen.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)

Momenteel is er geen andere gevalideerd proefdier model beschikbaar
voor schapenpokkenvirussen.

Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)

Het aantal dieren dat wordt gebruikt is gebaseerd op richtlijnen van de
wereldorganisaite voor diergezondheid.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Schapen zijn de natuurlijke gastheer voor schapenpokkenvirusses. Er is
een dagelijkse en individuele klinische opvolging. Verschillende
parameters zullen gevolgd worden zodanig dat de gezondheidsstatus en
diens evolutie kan bepaald worden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Invloed van de immunitaire status van biggen na vaccinatie met het
Procilis PRRS vaccin.

Looptijd van het project

september 2018-november 2018

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

PRRS, porc, vaccination, immunité, protection

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
Translationeel of toegepast onderzoek

neen
ja

Reglementaire testen en routineproductie

ja

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

De studie heeft als objectief de immunitaire respons en de bescherming
te evalueren van gevaccineerde biggen (2 protocols van vaccineren) en
dit in aanwezigheid van maternale antistoffen opgewekt door een
experimentele virusinfectie met het PRRS virus (Porcine Respiratory en
Reproductief Syndroom Virus). In aanwezigheud van maternale
antistoffen , vertonen bepaalde biggen een afwezigheid van
immunitaire respons (geen antistoffen te detecteren via ELISA) zonder
dat men weet of dit niet reageren geassocieerd kan worden met een
afwezigheid van immunitaire respons of een cellulaire orientatie van de
reactie en welke impact dit heeft op de biggen in geval van infectie. De
studie heeft dus als objectief om antwoorden te vinden op deze vragen
en een protocol voor vaccinatie voor te stellen die de bescherming van
de biggen ten opzichte van deze ziekte gevoelig kan verbeteren.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Deze proef zal ons in staat stellen om de kennis wat betreft vaccinatie
en bescherming te verbeteren in het kader van de strijd tegen PRRSV.
Op basis van de resultaten, zullen er adviezen gegeven kunnen worden
met betrekking tot toedienen van het PRRS vaccin en dit om de
efficientie en de bescherming van de dieren te verbeteren en dit ten
opzichte van een ziekte die sterk aanwezig is in de Belgische stapel en
beschouwd is als de meest kostelijke voor de kwekers. Het project
viseert direct de verbetering van de de gezondheid van de duieren in de
varkenskwekerijen en indirect de productiekosten van de kwekers.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

72 gedomesticeerde varkens (Long White)

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van

De dieren zullen de negatieve effecten van de virulente proef
ondervinden, met name de pathologie hoofdzakelijk gelocaliseerd thv
de ademhaling (geassocieerd met PRRS). De efficient gevaccineerde
dieren zijn normaal beschermd tegen het virus en zouden geen
pathologie mogen vertonen. De gebruikte virale stam is beschreven als
een stam die een matige virulentie heeft (klinische score max 4).
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deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Sowieso mag men een grotere gevoeligheid van de dieren niet
uitsluiten. De verwachte ernst van de ziekte is licht tot matig (Matige
hyperthermie en af en toe hoesten). De dieren zullen geëuthansaeerd
worden op het einde van de studie.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Er bestaat geen extra-vivo model om de protocolllen van vaccinatie
tegen PRRS te evalueren en specifiek voor wat betreft de interactie van
maternale antistoffen met het opbouwen van een immunitair antwoord
tov vaccinatie bij biggen.

Het aantal dieren per groep is vastgelegd op 10. Volgens Berndtson steld
dit aantal ons in staat om variaties van 10 à 20 % en CV binnen de
groepen tot 7 à 15 % vast te stellen (Berndtson WE. J Anim Sci.
1991;69:67-76)

Het varken is het targetdier voor PRRSV infecties en het beste model
voor studies met dit virus, voornamelijk voor het opvolgen van het
immunitaire antwoord en de bescherming door vaccinatie.
Huisvesting per groep, dagelijkse opvolging op basis van een klinische
score naast observatie van het gedrag. Vastleggen van een "Humane
End-point " in het geval dat respiratoire klinische score 3 bedraagd
(belangrijke ademnood).

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Evaluatie van vaccins tegen schapenpokken in kleine herkauwers

Looptijd van het project

01/11/2018 - 31/12/2018

Trefwoorden (maximaal 5
woorden / 50 karakters)

Schapenpokken, vaccin, evaluatie, schapen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier

ja

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden,
of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden(maximaal 700 karakters)

Gezien het verhoogd risico voor de introductie of verdere verspreiding
van schapenpokken in Europa, is er nood aan een efficiënte
bestrijdingsstrategie op basis van een werkzaam en veilig vaccin. De
data betreffende efficiëntie en neveneffecten die momenteel
beschikbaar zijn, berusten op veldgegevens waarbij de contributie van
verschillende variabelen niet gekend is wat een aanbeveling van een
vaccin moeilijk maakt. Het voorgestelde werk heeft als doel de
efficaciteit en veiligheid van schapenpokken vaccins te evalueren voor
mogelijk gebruik in de EU.

Wat zijn de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen
of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Het onafhankelijk evalueren van beschikbare vaccins tegen
schappenpokken zal toelaten een meer geïnformeerde keuze te maken
tijdens de keuze van een efficiënt en duurzaam vaccin voor mogelijk
gebruik in de EU. Dit is een essentiële stap in de ontwikkeling van een
bestrijdingsstrategie waarbij dierenwelzijn (duurzame bescherming) en
efficiëntie hand in hand gaan. Daarnaast zullen de verkregen stalen
binnen dit project kunnen worden aangewend voor de optimalisatie van
diagnostica aangaande schapenpokken.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze
dieren?

36 schapen

In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?
Gebruik één van de volgende
woorden: "terminaal", "licht",
"matig", of "ernstig".

Om een inschatting te maken is het belangrijk onderscheid te maken
tussen de verschillende groepen dieren in deze studie. Groep 5 en 6
(n=8) wordt geïnfecteerd met schapenpokken. Schapenpokkenvirus
leidt tot ernstige ziekte gekenmerkt door koorts, ontwikkeling van
huidletsels, lymfeklieropzetting en mogelijk ademhalingsstoornissen. De
grootste groep (groep 1,2, 3 en 4)(n= 28) van dieren, wordt eerst
gevaccineerd alvorens te worden geïnfecteerd. De vaccins die gaan
gebruikt worden zijn commercieel beschikbaar waardoor er een zekere
vorm van bescherming mag aangenomen worden. Hierdoor zal de ernst
van de pijn/stress lager zijn, al is deze niet specifiek in te schatten.
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Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene
maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de
dieren tot een minimum te
beperken.

Momenteel is er geen ander gevalideerd proefdier model beschikbaar
voor schapenpokkenvirussen. Om het beschermingspotentieel van de
vaccins te bepalen aan de hand van serologische pararmeters na
vaccinatie is momenteel niet mogelijk omdat: 1) het ontbreken van
gegevens; 2) capripokken zijn immunosupressief waardoor
antilichamen niet altijd aantoonbaar zijn

Het aantal dieren dat wordt gebruikt is gebaseerd op richtlijnen van de
wereldorganisaite voor diergezondheid en op eigen data uit vorige
proeven met capripokken.

Schapen zijn de natuurlijke gastheer voor schapenpokkenvirusses. Er is
een dagelijkse en individuele klinische opvolging. Verschillende
parameters zullen gevolgd worden zodanig dat de gezondheidsstatus en
diens evolutie kan bepaald worden.

Verklaar de algemene
maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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